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Beste ouders/verzorgers, 

 

In juni staat er veel te gebeuren, zowel binnen als buiten! We hopen op een zonnige maand. 
 

Algemeen 
 

Schoolfotograaf  

Op woensdag 12 juni komt de schoolfotograaf. 

Hij zal met name groepfoto’s maken. 
 

 

Wennen in de nieuwe groep 

In de week van 17 juni gaat de nieuwe indeling voor het komend schooljaar naar de ouders 

van de instroomgroep en de groepen 2, 4 en 6. 

De werkers van groep 2, 4 en 6  gaan op maandag 24 juni en op woensdag 10 juli wennen 

in hun nieuwe groep. Maandag 24 juni starten alle werkers in hun huidige groep, om 9 uur 

gaan ze naar hun nieuwe groep. Op woensdag 4 juli kunt u uw kind ophalen bij de nieuwe 

groep. Op dat moment kunt u ook kennismaken met de groepsmedewerker. 

Het wennen van de werkers van de instroomgroep wordt door de onderbouwmedewerkers 

geregeld. 
 

KOM-gesprekken 

Van 1 t/m 4 juli vinden de KOM-gesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7. De 

gesprekken worden weer gepland via Parro. Half juni ontvangt u van de medewerker het 

schema waarop u een tijdstip kunt kiezen voor het KOM-gesprek. 
 

Advertentie op de jaarkalender 

Op de Jaarkalender voor volgend schooljaar is nog 1 advertentie-plekje beschikbaar. Dit is 

een mooie kans om uw bedrijf, organisatie of aanbod onder de aandacht van andere ouders 

wil brengen. Interesse? Neem dan contact op met Edith via de mail 

e.lantinga@wpkeesboeke.nl of loop op maandag of dinsdag even binnen op het secretariaat. 
 

Bedankt… 

…namens Matthijs voor de conservenblikken en 

andere natuurlijk materiaal. De werkers van 5/6 

hebben geleerd over de nadelen van de teruglopende 

insecten populaties.  

Om een handje te helpen hebben zij ook o.a. dit 

insectenhotel mee helpen vullen, welke gemaakt is 

van restmateriaal aanwezig op school.  

Het hotel is te vinden langs de rand van de moestuin 

bij de kinderboerderij.' 
 

Afspraken fietsenstalling 

In de werkersraad is de fietsenstalling besproken omdat de werkers gemerkt hebben dat de 

afspraken niet bij alle ouders bekend zijn. Daarom noemen we ze nog even: 

- Het gele vak buiten is voor fietsen van groep 8.  

- Om zoveel mogelijk fietsen kwijt te kunnen, hebben we de stalling ingedeeld in 

kleurvakken: groen is voor grote fietsen, blauw voor middelgrote en paars voor kleine 

fietsen.  
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- Willen ouders hun fiets buiten de stalling neerzetten, maar niet in het gele vak van 

groep 8? 

- Werkers helpen het stallen in goede banen te leiden. Zij houden in de gaten of de fietsen 

in het juiste vak worden gezet, zorgen dat de ingang wordt vrijgehouden en dat er in de 

stalling niet gefietst wordt. Eigenlijk heel logisch….. 

Helpt u mee het fietsenstallen soepel te laten verlopen? 
 

De groepen 1/2  

Project Kriebelbeestjes 

De maand juni staat in het teken van kriebelbeestjes. De kleuters gaan buiten op zoek naar 

wat er zoal kruipt en kriebelt rondom het kleutergebouw: lieveheersbeestjes, spinnetjes, 

torretjes, wormen, etc. Bij allerlei activiteiten komen deze beestjes aan bod.  

We krijgen wormen- en vlinderbakken in de groepen zodat we kunnen volgen hoe ze 

groeien en hoe vlinders ‘geboren’ worden. En we lezen een toepasselijk boek: ‘Pluk redt de 

dieren.’ 

Het begint al te kriebelen bij de kleuters. Ze kunnen niet wachten tot we met dit project aan 

de gang gaan.  

De groepen 3/4  

Kamp 

Van 13 tot 14 juni (9 uur) is het kamp van middenbouw 3/4. 

Zoals u al eerder heeft gelezen zullen de kinderen die dag 

een mooie circusdag beleven onder leiding van Circus 

Tadaa!  

 

Voor het kamp nemen alle kinderen lunch, een matje, slaapzak en slaapspullen 

(tandenborstel, pyjama etc) mee. De kinderen ontvangen dinsdag 4 juni een brief waar 

deze praktische zaken ook nog in staan.   

 

Vrijdag 14 juni is het kamp om 9.00 uur afgelopen. De kinderen hoeven die dag dus niet 

naar school. Mocht het u niet lukken om uw kind om 9.00 uur op te halen, dan wordt uw 

kind gedurende de reguliere schooltijd door ons opgevangen op school. Wilt u dit wel even 

doorgeven aan de medewerker van uw kind, zodat zij de opvang voor uw kind goed kunnen 

regelen? Hartelijk dank. 

 

Circusvoorstelling 13 juni van 14.00-15.00 uur 

Alle ouders (en broertjes en zusjes) van kinderen uit 3/4 zijn op de kampdag uitgenodigd 

voor de circusvoorstelling die van 14.00-15.00 uur gegeven wordt op het basketbalveld. Bij 

slecht weer is de voorstelling binnen en kunnen ouders helaas niet komen kijken omdat de 

ruimte daarvoor te klein is. Wij verheugen ons op een geweldig kamp! 

 

Wie heeft partytenten, vuurkorven (en hout) voor kamp te leen? 

We zijn nog druk op zoek naar partytenten (voor elke groep 1) voor het kamp. Wie heeft er 

een partytent die we zouden kunnen lenen op donderdag 13 juni? Graag doorgeven aan 

Roos d'Haens (r.dhaens@wpkeesboeke.nl).  

Ook hebben we voor elke groep nog een vuurkorf (plus wat hout) nodig, ook dit kunt u aan 

Roos doorgeven. Dank alvast! 

 

Sportdag 27 juni 

Op donderdag 27 juni heeft middenbouw 3/4 een sportdag. Wilt u uw kind in sportkleding 

naar school laten komen die dag en goed insmeren met zonnebrandcrème? Op school 

wordt extra drinken aangeboden die dag. 



Maandinfo juni 2019 

 3 

De groepen 5/6  

Project Geschiedenis 

In deze periode lopen we met de kinderen een aantal tijdvakken uit de Nederlandse Canon 

door. We starten het project met leuke filmpjes waarin de medewerkers deze tijdvakken 

uitbeelden. De afsluiting staat gepland op vrijdag 21 juni. Hoe we die gaan vormgeven 

laten we nog weten. We hebben die dag in ieder geval de hulp nodig van 2 ouders per 

groep. Meld je aan bij de medewerker van de groep van je kind. 

 

Sportdag 

Op 20 juni is het sportdag. De kinderen mogen in sportkleding en met sportschoenen naar 

school komen. Ook graag een drinkbeker die zij kunnen bijvullen met water uit de kraan. 

We weten nu nog niet of het die dag erg zonnig zal zijn: maar voor het geval dat zo is: 

graag vooraf insmeren met een beschermende factor, en een petje mee. 

 

Verslagen 
Voorzover de verslagen nog niet zijn ingeleverd: graag jullie verslagen z.s.m. meenemen 

naar school, zodat wij deze kunnen aanvullen met het derde en laatste verslag van dit 

schooljaar. 

De groepen 7/8 

Atletiekdag  

Op dinsdag 4 juni vindt de jaarlijkse atletiekdag van de bovenbouw plaats op ons eigen 

terrein. De werkers gaan meedoen aan verschillende loopnummers, verspringen, 

hindernisbaan, hoogspringen en balwerpen. Geef uw kind deze dag lekker veel eten en 

drinken mee. De werkers mogen in sportkleding naar school komen. We hopen op mooi 

weer. 

 

POP 8e jaars 

Afgelopen week zijn alle 8e jaars begonnen met het bedenken en uitvoeren van hun 

POP(persoonlijk ontwikkelingsplan). 

Zo'n 5 weken lang werken de kinderen 1 blok per dag aan rekenen/taal. Alle tijd die dan 

nog overblijft is POP tijd. Deze plannen van de werkers kunnen enorm verschillen. Van het 

uitwerken van beeldende opdrachten tot aan het schrijven van teksten. Helpen bij hun oud 

medewerker in 1/2 of 3/4, een bezoek brengen aan  een mooi bedrijf of de werkers gaan op 

school nog oefenen aan onderdelen waarvan zij zelf vinden dat dit nog beter kan voor  zij 

uitstromen naar het V.O.  

 

Cito E7 

De 7e jaars zijn afgelopen week begonnen met de eindejaarstoetsen voor begrijpend lezen, 

rekenen en spelling.  

 

Bezoek boerderij Westbroek 

Tijdens deze maand brengen alle bovenbouwgroepen een bezoek aan een melkveebedrijf in 

Westbroek. Ouders kunnen zich nog opgeven om te begeleiden met fietsen. 

 

Bezoek atelier Jits Bakker 

"Kunst centraal" heeft voor alle bovenbouwwerkers in de maand juni  een uitstapje 

geregeld naar het atelier van beeldend kunstenaar Jits Bakker.  

 

Met vriendelijke groet, namens het team van de Werkplaats, 

Anne-Mieke Bulters,  

Directeur basisonderwijs 


