
Maandinfo december 

1 

 
Beste ouders/verzorgers,  
December is een gezellige maand met veel activiteiten en feestelijkheden. Wij verheugen ons erop. 
In deze maandinformatie vindt u praktische informatie hierover. Lees hem a.u.b. daarom goed: zowel 
de algemene info als de groepinformatie. 
 

Algemeen  

Inschrijving broertjes/zusjes, wees op tijd! 
Het grote puzzelen is weer begonnen. 
En we zijn op zoek naar alle stukjes.  
We zijn op dit moment druk bezig om op basis van de inschrijvingen van broertjes en zusjes en 
vanuit de andere inschrijvingen alle toekomstige leerlingen te inventariseren.  
We willen daarbij natuurlijk niemand over het hoofd zien. Daarom vragen wij u om broertjes/zusjes 
zo snel mogelijk in te schrijven. Op dit moment zijn er zelfs in schooljaar 2021-2022 nog maar een 
paar plekken beschikbaar. 
Graag zo snel mogelijk uw kinderen aanmelden die tussen juni 2017 en mei 2018  geboren zijn. Zij 
kunnen dan nog geplaatst worden. 
Uiteraard zijn ook de aanmeldingen van broertjes/zusjes die ná mei 2018 geboren zijn van harte 
welkom. Het is voor onze planning belangrijk deze tijdig te ontvangen. 
 Een inschrijfformulier kunt u downloaden vanaf de website of ophalen bij het secretariaat. 
 

Schoenendozenactie Eduniek een succes 
De Ronding werd in de week van Sint Maarten een dozenpakhuis. 
Wat zijn er veel gevuld en versierd!  

In totaal 302 schoenendozen, een mooie prestatie.   

Op woensdag 21 november werden de dozen door een aantal 
werkers ingeladen in de WP-auto. De auto zat tot de nok vol. 
Ronald Hilbers heeft de dozen, zoals ieder jaar, naar Amersfoort 
gebracht.   
Bedankt werkers, ouders en medewerkers! 

 
Parro bevalt goed 
De eerste ervaringen om met ouders te communiceren via Parro zijn wat ons betreft positief.   
Met name als het gaat om korte berichten over de eigen groep van uw kind(eren). Hoe meer ouders 
instappen op Parro des te beter dit onderlinge communicatiekanaal zal werken.  
Welke informatie u deelt, kunt u zelf bepalen. Onder Instellingen -> Profiel -> Mijn kinderen kunt u 
per kind aangeven waar u wel en geen toestemming voor geeft.  
Heeft u de Parro-app al geïnstalleerd en bent u al gekoppeld aan de groep(en) van uw kind(eren)?  
Zo niet, neem dan contact op met de medewerker en vraag hen een koppelcode. 
De maandinformatie en brieven aan ouders blijven we voorlopig per mail versturen. 
 
Noah en Ramses  
Zoals u waarschijnlijk weet zijn onze ezels, Noah en Ramses, al een tijdje niet op de kinderboerderij. 
14 november kreeg Noah darmproblemen en is ze opgenomen in de dierenkliniek. Ze bleek zand in 
haar darmen te hebben en had daar veel last van. Na een paar 
dagen sloeg de behandeling gelukkig aan ging het weer wat 
beter met haar. Na 10 dagen in de kliniek is ze samen met 
Ramses naar de ezelsociëteit gebracht waar ze voorlopig nog 
een tijdje blijven om op te knappen. 
Vindt u het leuk om hen daar te bezoeken? Neem dan contact 
op met Adriaan van de kinderboerderij.  
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Sinterklaas 

Woensdag 5 december is de viering van Sinterklaas.  
Over de invulling van de viering in de groepen 1/2 zijn de ouders al geïnformeerd. 
In de groepen 3 tot en met 8 hebben de kinderen in de groep allemaal een lootje getrokken.  
Zij maken thuis voor het kind dat ze getrokken hebben een cadeautje.  
Sommige kinderen kunnen bij het maken van een cadeautje wel wat hulp gebruiken.  
Dat ingepakte cadeautje en een kort gedichtje nemen ze op woensdag 5 december mee naar school.  
 
De school gaat die dag om 13:15 uur uit. We wensen iedereen ook thuis een gezellige 
Sinterklaasavond. Donderdag 6 december verwachten we de kinderen gewoon om 8:30 uur op 
school. 
 

Kerststukjes 
Ook dit jaar maken alle groepen weer kerststukjes.  
Bij de informatie per bouw staat wanneer dat zal zijn en wat de kinderen 
mee moeten nemen.  
De kerststukjes blijven op school tot de kerstviering/-boerenkoolmaaltijd op 
18 december, dan mogen ze mee naar huis.  
Graag alle spullen in een plastic zak voorzien van de naam van het kind.  
 

 
 
Boerenkoolmaaltijd 
Dinsdag 18 december is de traditionele 
boerenkoolmaaltijd voor alle groepen behalve 1/2.  
De groepen van de onderbouw (1/2) hebben een 
aangepaste viering (zie groepsinfo) 
 

Jaarslot 
Vrijdag 21 december is het jaarslot, de school is om 13:15 uit. 
Het jaarslot begint om: 
  9.00 uur voor de kleuters 
10.15 voor de groepen 3/4 
11.15 voor de groepen 5/6. 
12.30 voor de groepen 7/8 
 
Vanaf vrijdag 14 december hangt de intekenlijst voor kaartjes voor het jaarslot bij de klas van uw 
kind. We verzoeken u om maximaal 1 ouder per kind in te tekenen, er zijn helaas niet voldoende 
plaatsen beschikbaar om aan alle verzoeken te kunnen voldoen. 
 
Kerstvakantie 
Aansluitend aan het jaarslot begint de kerstvakantie, maandag 7 januari hebben we een studiedag, 
alle werkers zijn nog vrij. De werkers worden dinsdag 8 januari 2019 weer op school verwacht. 
 
Tweerichtingsverkeer Dwarsweg 
Op verzoek van de Manege the Paddock brengen we onder uw aandacht dat 
de Dwarsweg tweerichtingsverkeer is. Houd u dus rekening met tegenliggers 
die van of naar de manege rijden, als u uw kinderen via die route van en naar 
school haalt/brengt. Let daar vooral ook op bij het verlaten van het 
parkeerterrein van de school.  

 

Voor de natuurlessen zijn 
witte etensbakjes van de 
'Chinees' het hele jaar door 
van harte welkom!  
Alvast bedankt 
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De groepen 1/2   
Sinterklaas 
Op dinsdag 4 december mogen alle kinderen van de onderbouw hun schoen zetten op school. 
Hiervoor kunnen ze een schoen meenemen van thuis. 
Donderdag 6 december mogen de kinderen één cadeau dat zij gekregen hebben mee naar school 
nemen; om te laten zien, erover te vertellen en om mee te spelen. Dit cadeau graag voorzien van de 
naam van het kind.  
 
Kerststukjes  
De groepen van Monique/Wilma, Heidi/Anita en Caroline/Sella maken de kerststukjes op dinsdag 11 
december bij Sella tijdens de natuurles op de boerderij. De groepen van Anneke en Trudy maken ze 
op donderdag 13 december. Voor alle groepen geldt dat er ouderhulp nodig is, opgeven kan bij de 
eigen groepsmedewerker. 
Voor de kerststukjes moeten de kinderen een bakje, kaars, groene takken en eventueel versieringen 
meenemen. Oase wordt op school geregeld. 
Kerstviering 
Op dinsdag 18 december starten we in onze eigen groep met een kerstontbijt in pyjama.  
Alle kinderen mogen die dag in pyjama op school komen, vergeet niet ‘gewone’ kleren mee te 
geven, in een tas met hun naam erop, voor de rest van de dag. Voor het ontbijt neemt ieder kind iets 
mee van thuis. U hoort nog via de groepsmedewerkers wat de kinderen mee moeten nemen. 
 

De groepen 3/4   
Sinterklaas 
Vorige week heeft uw kind een lootje getrokken, daarover heeft u een brief ontvangen. Mochten er 
nog vragen zijn over het te maken cadeautje, stel ze dan aan de medewerker van uw kind. Op 5 
december komen de kinderen met het cadeautje en gedichtje dat ze gemaakt hebben op school. Wij 
verheugen ons op een gezellig Sinterklaasfeest! 
 
Kerststukjes 
Voor de kerststukjes moeten de kinderen een bakje, kaars, groene takken en eventueel versieringen 
meenemen. Oase wordt op school geregeld. De kerststukjes worden gemaakt op donderdag 13 
december van 11.15-13.00 in de eigen achtertuin bij de klassen. Er is hier ouderhulp bij nodig, 
aanmelden hiervoor kan bij Anne: a.romeijn@wpkeesboeke.nl. 
 

De groepen 5/6  
Project Wereldgodsdiensten 
Op de Werkplaats wordt aandacht besteed aan de vijf wereldreligies. Om recht te doen aan alle 
verhalen is de keuze gemaakt om in 5/6 te vertellen over het jodendom en het christendom. In 7/8 
wordt de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme besproken. 
Naar aanleiding van dit project gaan alle groepen 5/6 op maandag 10 december een bezoek brengen 
aan de Gregoriuskerk in Bilthoven. 
De medewerkers van iedere groep zullen via Parro een omroep doen voor ouderhulp om de groep 
daarnaartoe te begeleiden. We gaan nl per groep. 
 
Kerststukjes 
De kinderen moeten een bakje, groene takken en eventueel versieringen meenemen. Oase wordt op 
school geregeld, ze maken een kaars bij de natuurles van Matthijs. De kinderen van 5/6 maken hun 
kerststukje op vrijdag 14 december bij de boerderij.  Het kerststukje mogen de kinderen na de 
boerenkoolmaaltijd van dinsdag 18 december mee naar huis nemen. 
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De groepen 7/8  
Sinterklaas 
De bovenbouwwerkers vieren op woensdag 5 december Sinterklaas in hun  eigen groep. In alle 
groepen zijn lootjes getrokken en iedere werker maakt voor een klasgenoot een cadeau en een 
gedicht van minimaal 8 regels. Er moet zorg zijn besteed aan het gemaakte cadeau. Graag jullie 
aandacht hiervoor.   
 
Project Levensbeschouwingen 
Op vrijdag 7 december starten we in de bovenbouw met het project "Levensbeschouwingen".  
De startvraag zal zijn; "Wat geeft jou houvast?" De hele week(50) werken we aan en over de 5 grote 
stromingen Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme. De werkers gaan zich 
verdiepen in 1 van deze stromingen/godsdiensten. 
Voor elke godsdienst/stroming hebben we een gastspreker uit kunnen nodigen. Het belooft een 
informatieve, sfeervolle en filosofische week te worden.  
 
Kerststukjes maken 
Op maandag 17 december maken alle bovenbouwwerkers kerststukjes bij het natuurcentrum. 
Onder de carport brandt een gezellig vuurtje, staat warme chocomel klaar en worden kerststukjes 
gemaakt. Voor het maken van deze stukjes moeten de kinderen een bakje, groene takken en 
eventueel versieringen van natuurlijke materialen (mos, dennenappels, takjes groen etc.) 
meenemen. Oase wordt op school geregeld, ze maken een kaars bij de natuurles van Matthijs.  
 
Boerenkoolmaaltijd 
Dinsdag 18 december om 11.15 is de kerstviering in de bovenbouw. Dit vieren we in 7/8 met elkaar 
op de vloer in de ronding. Vanaf 12.00 genieten alle werkers van de boerenkoolmaaltijd in de eigen 
groep.  
  

  
Met vriendelijke groet,  
namens het team, 
 
Anne-Mieke Bulters  
Directeur basisonderwijs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze Maandinformatie is terug te vinden op de website bij Groepen onder het kopje Maandinfo. 
Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen zodat u als u op de datum klikt de 
relevante informatie van die dag vindt.  

 
 


