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Beste ouders/verzorgers, 
 

Studiedag 14 maart en onderwijsstaking 15 maart 
Vrijwel het hele team wil meedoen aan de landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart as.  
Voor het eerst sluiten alle onderwijssectoren (van PO t/m WO) zich bij deze staking aan om de 
politiek duidelijk te maken dat er een forse investering nodig is (4 miljard) om het lerarentekort 
aan te pakken, de salariëring in het onderwijs te verbeteren en met name ook de werkdruk te 
verlagen. Voor de kwaliteit van het onderwijs is van groot belang dat werken in het (primair) 
onderwijs aantrekkelijker wordt. Voor een oplossing van het personeelstekort zijn goede 
arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden essentieel. Hiervoor wil het team actie 
voeren en meedoen aan de staking. 
 
Vanwege de staking zijn er niet voldoende medewerkers beschikbaar en zullen we de school 
moeten sluiten.  We verzoeken u om voor deze dag zelf opvang te verzorgen of dit samen met 
andere ouders te regelen. Onze BSO zal de openingstijden voor de vaste kinderen verruimen. 
Neemt u zelf contact met hen op als u hier gebruik van wilt maken? 
 
Donderdag 14 maart is er een teamstudiedag. Deze was al gepland.  Dit betekent dat de werkers 
zowel donderdag als vrijdag vrij zijn. 
 

Vakantierooster 2019-2020 
Het vakantierooster voor 2019-2020 is inmiddels in de MR vastgesteld. De data zijn als volgt: 
Herfst: zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-2019  
Kerst: zaterdag 21-12-2019 t/m zondag 5-1-2020  
Krokus: zaterdag  23-2-2020  t/m zondag 1-3-2020 
Goede vrijdag & Pasen: vrijdag 10-4-2020 t/m maandag 13-4-2020 
Tulp/Meivakantie: zaterdag 25-4-2020 t/m zondag 10-5-2020  
Hemelvaart: donderdag 21-5-2020 t/m zondag 24-5-2020  
Pinksteren: maandag 1-6-2020  
Zomervakantie: zaterdag 18-7-2020 t/m zondag 30-8-2020 
 
NB: de meivakantie van het BO wijkt af van het VO. Wij hanteren 2 weken;  bij het VO lukte dit niet 
vanwege de data van het  Centraal schriftelijk examen. De data van studiedagen volgen nog. 
 
Oproep: ouders voor de Paasmarkt (3 april 2019) 
Afgelopen jaren is er een Kerstmarkt geweest. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om deze markt 
te verschuiven naar een minder drukke periode. Daarom  is er  dit jaar een Paasmarkt  op 
woensdag 3 april van 14.30 tot 15.45.  
  
Net als in de afgelopen jaren zullen we de opbrengst schenken aan de Stichting Ghanaschool-
support.  Daarmee dragen wij bij aan bijv. een bibliotheek, toiletgelegenheden en meubilair. Dit 
jaar gaan we weer proberen voor deze kinderen in Ghana zoveel mogelijk geld in te zamelen. 
  
Wat vragen we van jullie?  
De Paasmarkt heeft als thema ‘Kermis’. We zijn nog op zoek naar hulpouders om ons te 
ondersteunen, maar ook ouders met leuke initiatieven.  
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Altijd al eens de clown willen uithangen,  toevallig de beschikking over een springkussen of een 
verborgen talent als ballonnenvouwer? Van alles is welkom, neem 
daarvoor contact op met de onderaan genoemde medewerker uit de 
bouw van uw kind. In het bijzonder zijn wij op zoek naar grote, 
donkere, verduisterende doeken voor het maken van een spookhuis. 
Mocht je ons willen helpen kun je contact opnemen met:  
Groep 1/2: Anneke Ueffing (a.ueffing@wpkeesboeke.nl) 
Groep 3/4: Anne Romeijn (a.romeijn@wpkeesboeke.nl) 
Groep 5/6: Max Schoonhoven (m.schoonhoven@wpkeesboeke.nl) 
Groep 7/8: Hans Kloosterman (h.kloosterman@wpkeesboeke.nl) 
Wij denken graag met je mee!  
Wij hopen dat deze markt wederom een groot succes zal worden en dat we samen met alle 
werkers, ouders en medewerkers een mooi bedrag zullen inzamelen voor de kinderen in Ghana.  
Groeten,  
Matthijs, Anne & Ronald 
 
Noah en Ramses 
De afgelopen maanden zijn onze ezels Noah en Ramses liefdevol verzorgd op de Ezelsociëteit. 
Noah moest rustig kunnen herstellen en Ramses ging mee, zodat ze bij elkaar konden blijven.  
Het verblijf op de Ezelsociëteit doet hen goed. Ze krijgen daar veel aandacht en goede zorg. 
Na rijp beraad en in overleg met de ezelsociëteit is besloten om de ezels niet meer terug te laten 

keren op de kinderboerderij. Zeker voor Noah, een 
gevoelige dame op leeftijd, is dat beter.  
We hebben dit in de besprekingskringen aan de 
werkers verteld. Het zal ook besproken in de 
werkersraad. 
We willen de tijd nemen om een alternatief te 
formuleren. De ouders van de MR spelen hierin een 
grote rol omdat de kinderboerderij helemaal wordt 
betaald uit de ouderbijdrage. 
 

KOM gesprekken 
Direct na de krokusvakantie vinden de KOM gesprekken plaats. Het KOM-gesprek is een gesprek 
tussen Kind, Ouder en Medewerker, waarbij het kind centraal staat. We kiezen voor deze vorm, 
omdat hierdoor het kind het beste inzicht krijgt in zijn/haar functioneren. Het doel van dit gesprek 
is een uitwisseling tussen kind, medewerker en ouder waarna eventuele afspraken worden 
gemaakt. 
Op school bereiden we met de kinderen dit gesprek voor. We vinden het prettig als u thuis het 
verslag met uw kind bespreekt als voorbereiding op het KOM-gesprek. 
Wilt u het verslag weer meenemen naar het gesprek? 
 
Weekslot 
Vrijdag 22 maart wordt het weekslot verzorgd door de 
groepen van: Sanne/Freek, Max/Isa, Carolien/Madelon, 
Heidi/Anita 
 
Vrijdag 29 maart zijn de groepen van Renee, 
Yolanke, Minke/Roos, Monique/Wilma aan de beurt. 
 
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 1 kaartje krijgt. 
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De groepen 1/2  
Project Lente 
De kleutergroepen gaan in maart bezig met de lente. Natuurlijk komen jonge dieren aan bod.  

De groepen 3/4  
Project Verkeer 
In maart starten we met het project verkeer hebben en daarbij zoomen we in op 'de voetganger'. 
Werkers leren de basale verkeersregels en leren de betekenis van belangrijke verkeersborden. 

De groepen 5/6 
Project Mensen: Kinderrechten 
Na de krokusvakantie starten we met het project over Kinderrechten.  
De eerste week staat in het teken van algemene informatie: hiervoor zijn ook kwaliteiten van 
ouders ingezet die hier een link mee hebben, er is een les over het voordeel van internet van 
Valentijn van het VO en de kinderen leren over de global goals met het idee dat kinderen de 
toekomst zijn.  
Dit jaar worden de werkstukken gekoppeld aan deze kinderrechten in de vorm van een mindmap 
of poster. De kinderen zullen met een vraag begeleid een onderzoek doen en later hun onderzoek  
presenteren. Op 16 april wordt dit project afgesloten met:  
* 11.15 uur bezoek van Kathleen Ferrier  
* 12.15 aansluitend zullen de presentaties van de kinderen in de Ronding te zien zijn.  
Verzoek om een schoendoos mee te geven aan uw kind: deze is bedoeld voor een presentatie  
van het project.   

De groepen 7/8 
Bureau Halt 
In week 10 verzorgt Bureau Halt in alle bovenbouwgroepen een les over groepsdruk.  
 
Project het Midden-Oosten 
In week 11 starten we met het project Het Midden-Oosten. Twee weken lang gaan alle werkers 
met dit onderwerp aan de slag. Naast  een stukje informatieverwerking zijn er beeldende lessen en 
staan ook de vakmedewerkers stil bij dit onderwerp.  
 
Samenwerking HKU/WP 
Op 13, 20 en 27 maart zijn er op de woensdagmiddag workshops die worden gegeven door 
studenten van de HKU. De resultaten van deze workshops zijn op de paasmarkt op 
woensdagmiddag 3 april te bewonderen of te koop! 
 
Informatie avond "postouders" praktisch verkeersexamen groep 8 
Alle postouders voor het praktisch verkeersexamen hebben deze week een brief ontvangen voor 
de informatie avond op maandagavond 18 maart om 20.00 in de Mathildazaal.  
 
Maken van een eigen onderzoek/werkstuk 
In week 12 en 13 gaan alle werkers een eigen onderzoek/werkstuk maken. De kinderen zijn vrij in 
de keuze voor dit onderzoek. Graag jullie aandacht dat de werkers alle spullen(boeken, folders 
etc.) die nodig zijn bij zich hebben deze weken.  

 

Een fijne voorjaarsvakantie gewenst. We zien iedereen maandag 4 maart graag weer terug op de 
werkplaats.  
 

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


