
Maandinfo januari 2019 

 1 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat een heerlijke week! Ik stapte in een geoliede machine. Ouders die inkopen doen, alles 
biologisch, pannen die besteld worden, werkers die kilo’s aardappelen schillen en ouders die koken 
op het VO en volgens mij met een cementmolen de boerenkool en piepers mixen! Ik heb genoten. De 
boerenkool was heerlijk (met piccalilly) en de sfeer fijn.  
Ik heb de kerstvieringen gemist. Die bewaar ik voor volgend jaar. Het jaarslot was geweldig!  
Het was fijn om het verhaal van Belle en het Beest aan de kleuters te mogen vertellen.   
Een feestschool, die WP! 
 

 
Algemeen 
Kerstvakantie 
Morgen (zaterdag 22 december) begint de kerstvakantie, de werkers worden dinsdag 8 januari 
weer op school verwacht. Maandag 7 januari hebben we een studiedag. 
 
Weekslot 
In de brief van 14 december informeerde ik u uitgebreid over de invulling van het weekslot dit 
schooljaar. In 2019 starten we met het weekslot op de volgende vrijdagen en koppelgenoten: 
22 februari: Hans, Maarten, Ingrid, Caroline/Sella  
22 maart: Sanne, Max/Isa, Carolien/Madelon, Heidi/Anita  
29 maart: Reneé, Yolanke, Roos/Minke, Monique/Wilma  
5 april: Aukje/Robyn, Jennifer/Karen, Laura, Trudy  
10 mei: Margot/Gerben, Joyce, Anne, Anneke/Gisella  
 
Het weekslot start stipt om 14 uur en vindt plaats in de toneelzaal van het voortgezet onderwijs. 
De zaal gaat om 13:45 uur open.  
De toneelzaal heeft een maximum capaciteit en daar moeten we ons, op last van de brandweer, 
ook echt aan houden. Dit betekent dat iedere werker één kaartje krijgt.  
Vriendelijk verzoek om uw fiets bij de basisschool te parkeren.  
 
Informatiebijeenkomst Denklab 
Vrijdag 18 januari is er een bijeenkomst waarin we ouders willen informeren over de manier 
waarop we inspelen op kinderen met een hogere intelligentie. In januari volgt een uitnodiging met 
een uitgebreidere toelichting. De bijeenkomst start om 9:00 uur in de teamkamer; de inloop is 
vanaf 8:45 uur.  
 
Sjors Sportief & Sjors Creatief en Jeugdsport- en cultuurfonds 
Afgelopen oktober hebben de kinderen een boekje van Sjors Sportief & Sjors Creatief mee naar 
huis gekregen. De boekjes bevatten een enorme keuze aan leuke workshops en cursussen op 
allerlei gebied. Het is een leuke manier om kennis te maken met het sportieve- en creatieve 
aanbod in de gemeente.  
In januari delen we nog eens een flyer uit, want er is nog het hele schooljaar de mogelijkheid om je 
in te schrijven voor de activiteiten. Boekje kwijt en wel belangstelling? Er liggen er nog bij de 
administratie! 
Verder wil ik graag nog eens de mogelijkheid benadrukken om ondersteuning voor kleine 
inkomens aan te vragen voor sport- of muziekles voor uw kind. Dat kan via mij bij het Jeugdsport- 
en cultuurfonds. Er is ook nog aanvulling mogelijk vanuit o.a. de Stichting Leergeld. Ook voor 
verjaardagen, een nieuwe fiets, e.d. zijn er mogelijkheden. Laat dit niet liggen als u denkt hiervoor 
in aanmerking te komen! 
Elsbeth 
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De groepen 1/2  
Project 
Na de kerstvakantie starten alle groepen weer met een nieuw project. Wilma en Monique gaan 
werken vanuit prentenboeken. De andere groepen werken over het heelal. 
 
Koffieochtenden  
Van dinsdag 22 januari t/m vrijdag 25 januari zijn de koffieochtenden. U kunt dan onder  
het genot van een kopje koffie of thee een spelletje doen met uw kind en een praatje maken met 
de andere ouders.  
Woensdag 23 januari : Heidi/Anita en Monique/Wilma 
Donderdag 24 januari: Sella/Caroline 
Vrijdag 25 januari :  Trudy en Anneke  
 
Instroomgroep 
De instroomgroep start 4 februari (maandag tot en met donderdag). Rosemarie ter Berg gaat deze 
groep leiden.  
17 januari is er voor deze groep nieuwe ouders een informatieavond. Deze begint om 19.30 
Op 5 februari is er een teamstudiedag en zijn de werkers vrij. 
 

 
De groepen 3/4  
Project Vroeger en nu 
Half januari starten wij in 3/4 met het geschiedenis project ‘vroeger en nu’. We gaan kijken hoe de 
mensen 100 jaar geleden leefden en de werkers duiken in hun eigen familiegeschiedenis. De 
werkers zullen een stamboom maken. Voor deze stamboom hebben ze foto’s van zichzelf, 
broertjes/zusjes, hun ouders en opa/oma nodig. Voor de opening van het project hebben we ook 
een babyfoto nodig van elke werker. Wilt u deze foto’s vóór 21 januari gekopieerd meegeven aan 
uw kind?  
 

 
De groepen 5/6 
Projecten 
In januari gaan we van start met 2 projecten. We gaan aandacht besteden aan het verkeer en we 
gaan aan de slag met een kunstproject. Hierover hoort u in januari meer. 
 

 
De groepen 7/8 
Project Afrika 
Vanaf maandag 14 januari starten we in de bovenbouw met het project Afrika. 3 Weken lang 
zullen de werkers op verschillende manieren informatie opdoen over dit prachtige continent. De 
werkers die thuis spullen hebben liggen die ons project kunnen opsieren, wordt gevraagd dit na de 
kerstvakantie mee te nemen.  
 
Open Avond Voortgezet Onderwijs Werkplaats  
Vrijdagavond 25 januari is de Open Avond voor het Voortgezet Onderwijs van de Werkplaats.  
De eerste ronde is volledig voor onze eigen werkers en start om 19:00 uur, u kunt vanaf 18:45 de 
zaal binnen. Verdere informatie hierover krijgt u via de groepsmedewerker van uw kind.   
Zaterdag 26 januari van 9:30-13:30 uur is de open dag.  
Meer informatie vindt u in de bijlage. 
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Verkeer 
Vanaf maandag 28 januari gaan de achtste beginnen met de eerste van de in totaal 8 
verkeerslessen. Deze lessen zijn bedoeld om de achtste jaars klaar te stomen voor het theorie- en 
praktijkexamen van VVN.  Het theorie examen is op donderdag 4 april en het praktijk examen op 
woensdag 10 april. De ouders/verzorgers met een kind in groep 8 krijgen over een tijdje een 
oproep om te assisteren tijdens dit praktijk examen.   
 

 
Namens het team van de werkplaats wens ik u fijne feestdagen en een inspirerend 2019. 
 
Met vriendelijke groet,  
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.  

 


