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Beste ouders/verzorgers, 
 
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen spelen op school. We 
hebben gemerkt dat het voor iedereen prettig is als bepaalde vragen of opmerkingen per mail onder 
de aandacht worden gebracht.  
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u van ons een brief met de 
informatie die van belang kan zijn in de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website 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.  
 

Algemeen 
Inschrijving broertjes/zusjes, graag zo snel mogelijk 
aanmelden na geboorte. Wees op tijd, ondanks 
voorrangsregeling anders misschien toch geen plek.. 
Het aantal aanmeldingen voor onze 
basisschool is groot. Tot en met het schooljaar 2020-2021 is 
de onderbouw op basis van de reeds ontvangen 
aanmeldingen al "vol" en komen kinderen op een 
reservewachtlijst te staan.  
Dit geldt helaas ook voor de eventuele 
toekomstige aanmeldingen van broertjes/zusjes wanneer ze 
geboren zijn vóór mei 2017. 
Graag dus alle broertjes en zusjes zo snel mogelijk aanmelden om zo te voorkomen dat ze niet 
direct op de Werkplaats terecht kunnen. 
Een inschrijfformulier kunt u downloaden vanaf de website of ophalen bij het secretariaat. 
Krokusvakantie: Van zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart hebben alle werkers vrij in verband 
met de krokusvakantie. 
KOM-gesprekken: Maandag 5 maart gaat het verslag mee naar huis. In deze week zijn voor de 
werkers vanaf groep 3 de KOM-gesprekken en voor de kleuters de oudergesprekken. 
Studiemiddag donderdag 15 maart, school uit om 12.30 uur 
Donderdagmiddag 15 maart is er een studiemiddag, de school is om 12:30 uit. 
Weekslot:  
- Vrijdag 16 maart is het weekslot van de groepen van Renée, Yolanke/Joyce, Anna/Isa en 

Monique/Wilma. 
- Vrijdag 23 maart is het weekslot van de groepen van Max, Jennifer/Sella, Laura/Jikke en 

Trudy/Rosemarie. 
Het weekslot start stipt om 14.00 uur en vindt plaats in de toneelzaal van het voortgezet onderwijs, 
u kunt vanaf 13:45 uur de zaal in. 
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. 
Goede vrijdag 30 maart en Pasen 1 & 2 april: werkers zijn vrij 
Alle werkers zijn vrij op vrijdag 30 maart en maandag 2 april. 
Palmpasen vrijdag 23 maart 
Vrijdag 23 maart vieren we Palmpasen op school. De werkers van 
groep 3 t/m 8 gaan die dag ieder zelf een palmpaasstok maken. Zij 
dienen daarvoor het volgende mee te nemen:  

 Palmpaasstok (zie afbeelding) met aan de uiteinden oogjes of 
haakjes bevestigd. Aan deze haakjes wordt dan het touw met 
de versiering vastgemaakt op school. 

 gedroogde vruchten (appeltjes, rozijnen, andere vruchten, 
(géén pinda’s/snoep/chips)). 

 dennentakjes, hulst of buxus. 
In de onderbouw (1/2) wordt er per groep éen palmpaasstok gemaakt.  
De kinderen van 1/2 hoeven hiervoor die dag niets mee te nemen. Alle 
kinderen van groep 1-8 bakken in deze week op school een 
broodhaantje. We vieren die dag het begin van de lente en het 
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ontluiken van nieuw leven in de natuur. Werkers leren zorg te dragen voor hun natuurlijke omgeving 
en leren geven aan elkaar. 
Paasviering donderdag 29 maart  
Op donderdag 29 maart vieren we Pasen in alle groepen. Er zullen in elke bouw diverse 
paasactiviteiten plaatsvinden en alle werkers (groep 1-8) zullen die dag genieten van een 
gezamenlijke paaslunch. Voor die lunch nemen de werkers van groep 3 t/m 8 allemaal zelf iets 
mee. Er komen intekenlijsten bij de groepen 3 t/m 8 te hangen waarop u kunt zien wat uw kind mee 
zou kunnen nemen voor de lunch die dag. Werkers uit groep 1/2 hoeven niets mee te nemen, de 
lunch wordt verzorgd door de medewerkers. 
Meivakantie 
De meivakantie is van zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei. We zien de kinderen graag weer op 
maandag 7 mei. 
Vakantierooster 2018/2019 
Hierbij alvast het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2018/2019  
- Herfstvakantie: zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2018 
- Kerstvakantie: zaterdag 22 december 2018 t/m maandag 7 januari 2019 
- Voorjaarsvakantie: zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart 2019 
- Meivakantie: vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei 2019 (incl. Goede Vrijdag en Pasen) 
- Hemelvaart: donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019 
- Pinksteren: zondag 9 en maandag 10 juni 
- Zomervakantie: zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019 
De vakanties voor het schooljaar 2018/2019 sluiten aan bij de vakanties van het VO van de 
Werkplaats. Let op; werkers van het BO hebben op Goede Vrijdag 2019 vrij, dit geldt echter niet 
voor werkers van het VO, zij hebben net als dit jaar een lesdag op Goede Vrijdag.  
De data voor de studiedagen volgen nog (7 januari is de enige studiedag die nu al vaststaat, dit is 
een gezamenlijke studiedag met de medewerkers van het VO). 
Nieuwe privacywetgeving 
Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 
Voor onze school gaat dat ook het een en ander betekenen. 
Op de Werkplaats is een klein team van medewerkers bezig om de gevolgen van deze wet voor de 
Werkplaats (zowel BO als VO) in kaart te brengen en waar nodig maatregelen te nemen om aan de 
AVG regels te gaan voldoen.  
In de GMR-vergadering van eind maart zal het reglement en een aantal protocollen ter instemming 
worden voorgelegd. Dit reglement en deze protocollen zullen vanaf eind mei ook op de website 
komen te staan. 
AVG is zeker niet alleen protocollen en regelgeving. Het gaan- en blijven voldoen aan deze regels 
zal met name afhangen van ons gedrag. Wij hebben daarom besloten terughoudend te zijn in het 
plaatsen van foto’s en filmpjes (op de website en digitale media) waar werkers herkenbaar op 
staan.   
We stellen het op prijs dat ook ouders rekening houden met de privacy van onze werkers en 
terughoudend zijn in het plaatsten van foto’s of filmpjes van werkers op digitale media. 
 

De groepen 1/2  
Paasviering donderdag 29 maart: zie hierboven bij stukje algemeen, werkers hoeven niets mee te 
nemen. 
Palmpasen vrijdag 23 maart: zie hierboven bij stukje algemeen, werkers hoeven niets mee te 
nemen. 
 

De groepen 3/4  
Project ‘de tandarts’ start maandag 5 maart: Na de voorjaarsvakantie starten we in 3/4 met het 
project ‘de tandarts’. In dit project gaan werkers o.a. zelf tandpasta maken, verschillende soorten 
tandpasta met elkaar vergelijken en tandenpoetsles krijgen. Voor deze activiteiten hebben de 
werkers het volgende nodig van thuis: 
- leeg klein potje (bv een leeg potje dagcrème) 
- tandenborstel 
- tandpasta 
Wilt u dit maandag 5 maart meegeven? Dank! 
Palmpasen vrijdag 23 maart: zie hierboven bij stukje algemeen  
Paasviering donderdag 29 maart: zie hierboven bij stukje algemeen 
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22 maart en 5 april: Kunst centraal; Woorden in de wijk, wie wil rijden? 
Op donderdag 22 maart en donderdag 5 april gaan de werkers van 3/4 naar het Lichtruim.  
Ze zullen in de bibliotheek luisteren naar verhalen en gedichten van ‘de woordkunstenaar’. 
Vervolgens maken ze met hun eigen woorden nieuwe verhalen of gedichten. 
Wij zijn nog op zoek naar ouders die zouden willen rijden die dag. Bij de groepen hangt een 
intekenlijst waarop u aan kunt geven dat u kunt rijden die dag.  
Ouders kunnen tijdens het bezoek een krant of tijdschrift lezen in het leescafé van het Lichtruim.  
De groepen van 3/4 gaan op de volgende tijden: 
22 maart 9.00-9.45 uur: Carolien/Madelon 
22 maart 10.00-10.45 uur: Ing 
5 april 9.00-9.45 uur: Anne 
5 april 10.00-10.45 uur: Isa/Anna 
5 april 11.00-11.45 uur: Laura/Jikke 
We zullen een half uur van tevoren vertrekken vanaf school. 
Alvast bedankt voor uw hulp. 
 

De groepen 5/6 
Werkstukkenmarkt vrijdag 9 maart om 14.15 uur:  
Op vrijdag 9 maart is de werkstukkenmarkt van 5/6:  
De ouders zijn vanaf 14:15 uur welkom om de werkstukken te bekijken. 
Die dag nemen de kinderen voor de presentatie van hun werkstuk mee: 
- een kleedje voor op tafel 
- attributen die bij het onderwerp van hun werkstuk horen 
- geen snoep. 
(het werkstuk ligt dan nog op school, en krijgen de kinderen die dag mee naar huis.) 
Dramaproject Kunst Centraal 12, 19 en 21 maart hulpouders gezocht: 
Het dramaproject van Kunst Centraal ‘Buik van wol’ bestaat uit twee onderdelen. 
Alle kinderen zijn al naar de dramaworkshop geweest, als voorbereiding op de voorstelling. 
Nu volgt nog een bezoek aan het Lichtruim. 
Hieronder staat welke groepen op welke dag en welk tijdstip in het Lichtruim verwacht worden. 
In de groep hangt een inschrijflijst voor de hulpouders, die ons helpen de groepen naar het 
Lichtruim te begeleiden. Wilt u helpen? Schrijft u zich dan in op de lijst bij de groep. 
Maandag 12 maart 13.00-13.50 Matthijs en Karen 
Maandag 19 maart 13.00-13.50 Yolanke en Maarten 
Woensdag 21 maart 13.00-13.50 Jennifer 
Palmpasen vrijdag 23 maart: zie hierboven bij stukje algemeen  
Paasviering donderdag 29 maart: zie hierboven bij stukje algemeen 
 

De groepen 7/8 
Project "Gemeenteraadsverkiezingen" maandagochtend 12 maart 
Op maandagochtend 12 maart gaan alle bovenbouwgroepen op de fiets naar het gemeentehuis 
i.v.m. het project "Gemeenteraadsverkiezingen". Aan de ouders wordt via de mail gevraagd mee te 
fietsen naar het gemeentehuis. U kunt de datum alvast noteren. 
Dinsdagavond 20 maart informatieavond voor hulpouders verkeersexamen 
Op dinsdagavond 20 maart is er voor de ouders die gaan helpen met het praktisch verkeersexamen 
een informatieavond in de Mathildezaal in het gemeentehuis. Een uitnodiging om mee te helpen 
tijdens dit examen volgt binnenkort. 
Woensdag 21 maart van 14.45-15.15 uur tentoonstelling in de Ronding 
Na 4 workshops onder leiding van HKU-studenten is er op woensdagmiddag 21 maart van 14.45-
15.15 uur een tentoonstelling in de Ronding van onze werkers uit 7/8.  
Hier laten zij het werk zien dat zij gemaakt hebben binnen het thema "Australië". Ouders zijn 
welkom van 14.45-15.15 uur om een bezoek aan deze tentoonstelling te brengen.  
Palmpasen vrijdag 23 maart: zie hierboven bij stukje algemeen  
Paasviering donderdag 29 maart: zie hierboven bij stukje algemeen 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin, Teamleiders  


