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Beste ouders/verzorgers, 
 

Data 
Goede Vrijdag 19 april t/m 5 mei: Meivakantie 
10 mei:  Weekslot Margot/Gerben, Joyce, Anne, Anneke/Gisella 
16 mei:  Studiedag (de werkers zijn vrij die dag) 
21 t/m 24 mei: Avond4daagse  (22 mei: meeloopavond voor groep 1-2) 
30 en 31 mei: Hemelvaart 

 

Algemeen 
We kijken terug op een enorme gezellige 
paasmarkt! Veel bezoekers, hele leuke 
activiteiten en een prachtige opbrengst van 
maar liefst € 3880,00! Deze komt ten goede 
aan de Stichting Ghana Schoolsupport uit 
Bilthoven. Dit bedrag zal besteed worden aan 
het realiseren van een kleuterschool bij 
basisschool Alata in Ghana. Een uitgebreider 
verslag van de Paasmarkt en de activiteiten 
van de Stichting Ghana schoolsupport vindt u 
in de BIJLAGE.  
Namens John en Indra van Deemter wil ik iedereen bedanken voor de mooie hulp en de 
financiële bijdrage die jullie allemaal geleverd hebben. Wat een prachtige prestatie en wat 
zullen ze in Ghana enorm blij zijn dat 80 kinderen van de Alata gemeenschap eerder naar 
school kunnen! 
 
Inschrijving broertjes/zusjes, wees op tijd! 
Het grote puzzelen is weer begonnen.  
En we zijn op zoek naar alle stukjes.  
We willen bij de indeling van de groepen natuurlijk niemand over 
het hoofd zien.  
Daarom vragen wij u om broertjes/zusjes zo snel mogelijk in te schrijven, op dit moment 
zijn er in schooljaar 2022-2023 gelukkig nog een paar plekken beschikbaar.  
In de onderbouw is alle voorafgaande schooljaren zijn op basis van de nu ontvangen 
aanmeldingen al geen plek meer! 
 
Graag zo snel mogelijk uw kinderen aanmelden die vanaf juni 2018 geboren zijn of tot 
eind mei 2019 nog zullen worden geboren. Zij kunnen dan nu nog geplaatst worden. 
 
Een inschrijfformulier kunt u downloaden vanaf de website of ophalen bij het secretariaat. 
 
Nicole bij Ik vertrek 
Nicole Goezinnen, onze dans-medewerker vertrok vorig jaar naar Frankrijk om in de 
Pyreneeën een nieuw bestaan op te bouwen. Dit avontuur werd gevolgd door  
“Ik vertrek”. Als u benieuwd bent naar hoe het hen vergaan is, kijk dan naar de uitzending 
van zaterdagavond 20 april as op NPO 1 
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Kijk de tuin eens! 
De kinderboerderij en tuin ligt er geweldig bij! 
Weer helemaal klaar voor de lente en het groei- 
en bloeiseizoen! 
Met dank aan Adriaan, Marcel en de 
bovenbouw groepen.   
 
 

Insectenhotel 
Na meivakantie wil ik met hulp van de 5/6 groepen een insectenhotel 
maken. Daarvoor zoeken we allerlei, liefst natuurlijk, materiaal waarin 
insecten zich graag nestelen. Bij voorkeur is dit materiaal hol en glad, 
bijvoorbeeld stukjes bamboe.  Ook lege conservenblikken zijn meer 
dan welkom. Ik zorg dat er in de week na de vakantie een bak bij de 
kinderboerderij staat waar dat materiaal heen kan.  Alvast bedankt. 
Matthijs  
 
Buitengym: 6 t/m 24 mei 
Omdat ons VO de eindexamens ook dit jaar weer in onze gymzaal houdt, gaan wij meteen 
na de vakantie van 6 mei t/m 24 mei buiten gymmen. Voor deze lessen kunnen we niet 
omkleden. Daarom ons verzoek om op gymdagen te helpen zorgen dat uw kind makkelijk 
gekleed is, naar de temperatuur van de dag. Dichte schoenen zijn voor buiten gym  heel 
belangrijk, mede omdat we regelmatig spellen in de bosrand zullen doen.  
 
Weekslot 
Vrijdag 10 mei is het weekslot van de groepen van Margot/Gerben, Joyce, Anne, 
Anneke/Gisella.   
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. 
Als u op de fiets komt, wilt u deze dan bij de basisschool neerzetten? Liever niet bij de 
ingang van het Voortgezet Onderwijs, zodat de ingang bereikbaar blijft voor iedereen (o.a. 
leveranciers). 
 
Avondvierdaagse  
Ook dit jaar loopt de WP weer mee met de avond4daagse in  
Den Dolder. De avond4daagse is van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 
24 mei 2019. De starttijd is 18:00.  
Woensdag 22 mei kunnen de kinderen van groep 1 en 2 één avond 
meelopen met de 5 kilometer, de zogenaamde 
‘oorkondeavond’.  Inschrijven kan van 6 t/m 10 mei bij de 
groepscoördinator.  
Om er een feest van te maken voor de kinderen en het goed te laten verlopen is er ook dit 
jaar hulp nodig van ouders: als groepscoördinatoren, voor de catering, als 
verkeersregelaars en als EHBO’ers/BHV’ers. Wilt u helpen, mail dan naar 
dewerkplaatsa4d@gmail.com. Meer informatie vindt u in de BIJLAGE. 

mailto:dewerkplaatsa4d@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY74Ke4dnhAhUJJVAKHWrxCb8QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/clipart-vectoren/wandelen.html&psig=AOvVaw1zlNJM36oIekB4AeHKNsch&ust=1555680908928523
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Gele streep op het parkeerterrein 
De zone met de gele streep aan het begin van het parkeerterrein is 
een kiss&ride strook. We merken steeds vaker dat ouders daar hun 
auto parkeren maar daar is deze strook niet voor bedoeld. Duurt het 
afscheid langer, of loopt u met uw kind mee, dan doen wij hierbij het 
verzoek uw auto dan óp het parkeerterrein te parkeren.  
 
 

De groepen 1/2  
 
Project 
Na de Meivakantie starten we met een project over kleine dieren en insecten.  
Het gaat over: “Pluk redt de dieren”. 
 
Kunst Centraal 
Na 16 mei krijgen we een Wormarium in de groep en in juni wordt daar een gastles over 
gegeven; Willie Wurm zoekt een tuin. 
 
Koffieochtenden 
In de week van 20 mei hebben we weer de koffieochtenden, de 
tijden hangen op de gang op de prikborden.  
 
 

De groepen 3/4  
Er is geen aanvulling op de algemene informatie. 
 

De groepen 5/6 
 
Medewerkers in 5/6 komende periode 
Joyce gaat per 18 april met zwangerschapsverlof. Deze groep zal tot de zomervakantie 
worden begeleid door Monique Osseweijer (ma, di) en Karen (woe, do, vr).  
Ook voor de groep van Jennifer betekent dit een verandering. Op donderdag gaat Lisette 
haar groep overnemen (de kinderen kennen haar als gymjuf) en Jennifer zal op de 
vrijdagen extra gaan werken. 
 
Project 
Na de Meivakantie starten we met het project “Geschiedenis door de jaren heen”.  
We kiezen een aantal verhalen uit de Canon van Nederland en plaatsen die op de tijdlijn. 
 
Blikken nodig voor Natuur 
Voor de natuurles van Matthijs hebben de kinderen een 
cilindervormig blik nodig (ca 15 cm hoog). Verzoek van hem is 
om een blik (bijv. van soep o.i.d.) de eerste maandag na de 
vakantie mee te nemen.  
 

De groepen 7/8 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiup96bj9nhAhUOa1AKHewfCi0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.partycentrumparola.nl/zalen/kleine-vergaderruimte/&psig=AOvVaw3mlTnVWKVztPpMzWlSvQhU&ust=1555658917669725
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj85Mvbj9nhAhWHLlAKHQUGDwEQjRx6BAgBEAU&url=http://verkenners.pietermaritz.nl/2016/11/23/rangers-25-26-nov/&psig=AOvVaw37ACU1oF6UyVHsBMhux4pm&ust=1555659052064015
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjug5GQktnhAhWCLFAKHd5vAUYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gratisrijbewijsonline.be/theorie/leerstof-rijbewijs-b/parkeren-verboden-stilstaan-mag&psig=AOvVaw0R6hABVTQ9X7hkpiA6yXSm&ust=1555659686534070
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Project Azië 
In week 20 starten we met project Azië in de bovenbouw. Naast een stuk 
informatieverwerking krijgen de kinderen ook bij de vakmedewerkers lessen aangeboden 
binnen dit thema. Ook zullen er beeldende lessen over Azië worden gegeven.  
 
Eindtoets groep 7 
Voor de 7e jaars zullen de E7 toetsen worden afgenomen in week 22 en 23. 
 
Verkeersexamen groep 8 
Alle 8e jaars zijn geslaagd voor het verkeersexamen!!  Ruim 70 werkers reden onder een 
strak blauwe lucht 45 minuten door onze gemeente. Dit hebben zij allemaal goed 
uitgevoerd. Hartelijk gefeliciteerd allemaal. 
Dit kon niet zonder de hulp van ruim 20 ouders die hebben geholpen tijdens dit examen. 
Heel fijn dat jullie allemaal konden helpen. Hiervoor onze hartelijke dank! 

 

We wensen iedereen een fijne meivakantie en zien jullie maandag 6 mei graag weer terug op 
de Werkplaats. 
 

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


