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Algemeen 
 
Studiedag dinsdag 5 februari: de werkers zijn die dag vrij  
 

Hulp nodig mediatheek 
De mediatheek van de basisschool is een mooie plek op de zolder in het kleutergebouw.  
De kinderen komen hier zelfstandig hun boeken ophalen, boeken om te lezen of boeken die ze 
gebruiken voor hun werkstukken.  
De mediatheek wordt helemaal bemand door ouders van werkers. We zitten op de moment te 
springen om hulp.  Heb jij zin en tijd om het  team van ouders te versterken? 
Er is met name hulp nodig voor de maandagmiddag (13-15u) dinsdagochtend en 
donderdagochtend (11-13u). Dat kan 1 x per week, of per 2, 3 of 4 weken zijn.  Eigen invulling is in 
overleg altijd mogelijk.  
Wat ook kan is dat je af en toe helpt met allerhande klusjes wanneer het jou uitkomt. 
Alle hulp is welkom! Interesse? Mail naar Ellen Zuijderland via mediatheek@wpkeesboeke.nl  
 
Weekslot 

Vrijdag 22 februari wordt het weekslot verzorgd door de koppelgenoten: Hans, Maarten, Ingrid en 
Caroline/Sella.  
Het weekslot start stipt om 14 uur en vindt plaats in de toneelzaal van het voortgezet onderwijs, u 
kunt vanaf 13:45 uur in de zaal. Er mogen niet meer bezoekers in de zaal dan dat er stoelen zijn. 
Deze regel moeten we helaas, op last van de brandweer, streng hanteren. Dit betekent dat iedere 
werker één kaartje krijgt. 
 
De overige weekslot-data zijn: 
22 maart: Sanne, Max/Isa, Carolien/Madelon, Heidi,Anita 
29 maart: Renee/Yolanke, Minke/Roos, Monique/Wilma 
5 april: Aukje/Robyn, Jennifer/Karen, Laura, Trudy 
10 mei: Margot/Gerben, Joyce, Anne, Anneke/Gisella 

 
Planning KOM-gesprekken 
Direct na de voorjaarsvakantie vinden de KOM-gesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7.  
De gesprekken worden weer gepland via Parro. In de week van 18 februari versturen we het 
schema waarop u een tijdstip kunt kiezen voor het KOM-gesprek. 

 
Voorjaarsvakantie 
Van maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart hebben alle werkers vrij in verband met de 
krokusvakantie. 
 
Paasviering 18 april 
Omdat de datum niet op de jaarkalender staat, kondigen we alvast aan dat we op donderdag 18 
april Pasen vieren in de groepen. In een volgende maandinformatie geven we aan hoe we deze 
dag invullen. 
 

De groepen 1/2  
Toneelvoorstelling 
Woensdag 6 februari gaan we naar een toneelvoorstelling op de van Dijckschool. Dit wordt 
georganiseerd door Kunst Centraal. Via Parro hebben we inmiddels ouders gevraagd die mee 
kunnen lopen naar deze voorstelling. 
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Over een kleine mol die… is een vrolijke slapstickvoorstelling vol dieren en dierenpoep, gebaseerd 
op het bekende prentenboek Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept 
heeft van Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch.  
Er zijn twee acteurs: de een speelt de mol, de ander alle andere dieren. Het spel is fysiek en 
clownesk. Direct contact met het publiek maakt er een belangrijk onderdeel van uit. 
 

Ter voorbereiding op de voorstelling Over een kleine mol die… komt een dansdocent op school. 
Ze leest voor uit het prentenboek en geeft een dansworkshop waarin de kinderen zich inleven in 
de wereld van de mol en iedereen die hij ontmoet. De dansdocent is maandag 28 januari op 

school. 
 
Instroomgroep 
De instroomgroep start maandag 4 februari. Voor de groep staan Suzanne Manak en Rose-Marie 
Terberg  We wensen iedereen een fijne tijd toe. 
 

De groepen 3/4  
In groep 3-4 zijn wij gestart met het opa en oma project. Tijdens de muziekles op 5 februari gaat 
Madelon laten zien hoe een grammofoonplaat werkt. Mocht u thuis nog LP's met mooie muziek 
hebben liggen mag uw kind die dinsdag 1 lp meenemen. We bekijken de hoezen en zullen een 
aantal fragmenten laten horen. 
 

De groepen 5/6 
Kunst Centraal 
Wij hebben gekozen voor het project Beeld voor beeld. De kinderen komen in aanraking met de 
techniek van een animatiefilm. Er komt een animatiefilmmaker in de klas. Hij laat zijn werk zien, en 
leer ons ook de principes van animatie, zoals timing, overdrijven en karakterontwikkeling. 
 
Project Lentekriebels 
Dit project gaat over verliefde gevoelens die je kan hebben en hoe zich dit uit. Valentijnsdag is een 
mooie dag voor een afsluiting. 
 

De groepen 7/8 
Adviesgesprekken groep 8 
In de week van 11 februari(week 7) zijn de adviesgesprekken van de achtste jaars. De 
ouders/verzorgers kunnen zich via Parro aanmelden voor dit gesprek. Dit kan vanaf vrijdag 25 
januari tot donderdagmiddag 31 januari. Het onderwijskundig rapport (OKR) met het 
eindadvies wordt tijdens dit gesprek uitgedeeld en toegelicht in het bijzijn van de werker. 
 
Lesochtend 8e jaars op het V.O. van de WP 
Woensdagochtend 30 januari gaan veel van onze achtste jaars een lesochtend bijwonen op ons 
eigen voorgezet. Leuk en spannend tegelijk! 
 
HKU-Studenten gaan lesgeven in de bovenbouw 
Op woensdag 6 februari zal de aftrap plaatsvinden van onze samenwerking met de Hoge school 
voor de kunsten (HKU). Zo'n twintig 1e jaars studenten draaien een dag mee met onze 
bovenbouwgroepen.  
Tijdens deze (pedagogische) dag moeten de studenten een beeld krijgen van onze werkers en onze 
gemeenschap. Vervolgens komen zij in maart weer terug om op 3 woensdagmiddagen lessen 
beeldende vorming te verzorgen met als thema "Het Midden-Oosten". Tijdens de voorjaarsmarkt 
op 3 april zal te zien zijn wat onze werkers gemaakt hebben met deze studenten. We verheugen 
ons op een fijne samenwerking.    
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Project " Het Menselijk lichaam en voeding" 
In week 7 en 8 werken onze werkers aan het project "Het Menselijk lichaam en voeding". Tijdens 
kringgesprekken en veel verschillende doe-opdrachten krijgen de kinderen veel informatie te 
horen/zien over dit onderwerp.  
 
Verkeer 
De aankomende 2 maanden krijgen alle achtste jaars wekelijks les over het verkeer. Op donderdag 
4 april volgt dan het landelijk theorie examen en op woensdagochtend 10 april het 
praktijkexamen. Voor deze ochtend zoeken we ouders/verzorgers die kunnen assisteren bij het 
"posten" tijdens dit examen. De uitnodiging om te helpen volgt binnenkort.  
 

 

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.  

 
 
 


