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Beste ouders en verzorgers,  
  
De zomer is dinsdag begonnen en wij bereiden ons voor op die lange lome vakantie. De 
achtstegroepers zijn deze week begonnen met het oefenen voor de musical, er wordt in alle groepen 
geoefend voor het dansen en de werkers hebben al 2 keer gewend in hun nieuwe groep.  
We zijn heel blij dat we dit jaar alle rituelen: de Musical, Onder de Bogen en de Stichtingsdag weer 

 In deze maandinformatie leest u meer over onze rituelen in de 
laatste schoolweek en over de nieuwe tarieven van de vrijwillige ouderbijdrage.  
Voor de nieuwe ouders geven we wat achtergrondinformatie voor wat voor velen van jullie inmiddels 
vanzelfsprekend is.  

van een lange traditie.  
 
Fijne vakantie,  
namens het team, 
 
Anne-Mieke Bulters  
Directeur basisonderwijs  
 

    
Algemeen 

 

Eindfeesten 
Afscheid van medewerkers die ons gaat verlaten 
De volgende medewerkers gaan ook Onder de Bogen door omdat ze ons aan het einde van dit 
schooljaar gaan verlaten. Het gaat hierbij om Freek (na 43 jaar), Jeroen (22 jaar), Ellen v.d. 
mediatheek (22 jaar),  Aukje (16 jaar), Eline (2 jaar), Martine (2 jaar), Jibbe (1 jaar) en Chantal (1/2 
jaar).   
 
Afscheid werkers groep 2,4 en 6  
Werkers blijven 2 jaar in dezelfde groep vaak bij dezelfde medewerker. Dat maakt dat er een band 
ontstaat tussen werker, medewerker en ouder/verzorger. Bij dit soort relaties is afscheid nemen een 
belangrijk onderdeel. 

 
 

 juli, 11.15 uur ouders welkom 
We vieren zo weer een stap die werkers zetten door van bouw te wisselen dus van groep 2 naar 
groep 3, van groep 4 naar groep 5 en van groep 6 naar groep 7.  
De groep 8 kinderen nemen symbolisch afscheid van de basisschool en gaan het 
gebouw van het voortgezet onderwijs binnen.. 
Het programma is als volgt: 
- We zetten de vertrekkende medewerkers in het zonnetje. 
- Dans van peuters (van de Welpen) tot en met de werkers van groep 8. 
- De dansspecial en lintendans van de 8e groepers. 
- Onderwijs, ze worden opgehaald door 
rector en medewerkers van het VO. 
-  
 
Kledingwensen van de diverse bouwen staan bij de informatie van de 
bouw. 
 
Afscheid voor de ouders in de groep 

 is er de mogelijkheid voor ouders om bij de 
verschillende groepen afscheid te nemen: 
Voor de groep 2 is het afscheid om 14.00 uur. Voor middenbouw 3/4 en 5/6 
is het vanaf 14.30 afscheid in de groep. De ouders van de jongste werkers 
worden om 15.00 uitgenodigd om een glaasje mee te drinken op de borrel. 
 
Afscheid werkers groep 8  
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De werkers (7e en 8e jaars) nemen op de woensdagmiddag in de eigen groep afscheid van elkaar. 
De werkers van groep 8 sluiten een periode 

e jaars ouders de 
basisschool periode af. Na deze avond hebben de 8e jaars vakantie. 
 
De school is op woensdag 6 juli om 15.15 uur uit. 
 
Stichtingsdag vrijdag 8 juli, 12.00 uur ouders welkom 
We vieren op de laatste schooldag, vrijdag 8 juli, de stichting van de Werkplaats. Op deze dag 
herdenken wij de oprichting van de school (1926), met een jaarlijks terugkerend ritueel:  
We zingen het Stichtingslied en het Werkplaatslied. De oudste werkers schrijven hun naam op de 
oorkonde die van oudsher in een cacaobusje zit. Info hierover op de site www.wpkeesboeke.nl.   
We sluiten af met de Hoofdplons.  
Tip: neem een handdoek en eventueel droge kleding mee. De hoofdplons wordt voor sommigen 
een waterballet. 
 
De school is die dag om 13.15 uur uit en dan begint de zomervakantie.  
Op maandag 22 augustus gaan we beginnen aan een nieuwe schooljaar. 

 

Fietsenstalling leeg 
In de eerste week van de zomervakantie willen we graag de fietsenstalling schoonmaken. 
Dus graag alle fietsen vrijdag 8 juli mee naar huis nemen. 
 

Vakantierooster 2022/2023  
Hieronder vindt u alvast de data van de vakanties in schooljaar 2022/2023,  
aangevuld met de  data voor de studiedagen. 

 

Studiedagen 2022/2023  
- Dinsdag 22 november 2022 
- Donderdag 9 februari 2023 
- Dinsdag 28 maart 2023 
- Donderdag 15 juni 2023 

 

Ouder-informatie momenten schooljaar 2022/2023 

 
- Onderbouw dinsdagavond 6 september 19.30-21.00 u 
- Instroomgroep woensdagavond 25 januari 19.30-21.00 u 
- Middenbouw 3/4 maandagochtend 5 september 8.45-10.30 u 
- Middenbouw 5/6 maandagmiddag 12 september 14.00-15.15 u 
- Bovenbouw 7/8 maandagavond 3 oktober 19.30-21.00 u 
 
 

Wijziging vrijwillige ouderbijdrage 
Jaarlijks vraagt de Werkplaats u als ouder/verzorger om een vrijwillige ouderbijdrage. Gezinnen 
met een lager inkomen vragen we minder dan die met een hoger inkomen. De inkomenstabel 
waarmee we dat doen is bijgesteld. Niemand zal door die verandering in een hoger tarief komen. 
Een deel van de ouders zal in een lager tarief terecht komen. Over de ouderbijdrage en de nieuwe 
tabel leest u in dit bericht meer. 

Start schooljaar              ma 22-8  

Herfstvakantie  za 22-10 t/m zo 30-10   

Kerstvakantie  za 24-12 t/m zo 8-1   

Krokusvakantie     vr 24-2 t/m zo 5-3   

Paasvakantie   za 8-4 t/m ma 10-4   

Meivakantie  za 22-4 t/m zo 7-5   

Hemelvaart  do 18-5 t/m zo 21-5   
Pinksteren   zo 28-5 t/m ma 29-5   
Zomervakantie   za 8-7 t/m zo 20-8  

http://www.wpkeesboeke.nl/
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Waarom een vrijwillige ouderbijdrage? 
Vrijwel alle scholen vragen van ouders een bijdrage maar de hoogte verschilt per school. Op de 
Werkplaats is het gevraagde tarief afhankelijk van het inkomen. De Werkplaats biedt veel extra 
zaken en mogelijkheden. Zo beschikken we over een volledig toegerust theaterzaal, een groot 
buitenterrein met een ecologische tuin en een kinderboerderij. Daarnaast worden er allerlei extra 
lessen gegeven en bijzondere activiteiten ondernomen. Deze zaken betalen wij uit de vrijwillige 
ouderbijdrage. Jaarlijks wordt de begroting doorgenomen met de MR. 
 
De nieuwe inkomenstabel 
Door inflatie was de oude inkomenstabel 
niet meer passend. Relatief lage 
inkomens kwamen al snel in een hoog 
tarief terecht. Bij de nieuwe 
inkomenstabel wordt de bijdrage eerlijker 
verdeeld. De tarieven zelf veranderen 
niet, alleen de tabel die aangeeft welk 
tarief gevraagd wordt bij een bepaald 
gezinsinkomen. De nieuwe tabel ziet er 
als volgt uit: 

 

De groepen 1/2  

 

Afsluiting Project 
Volgende week sluiten we het project Het Feest van Kees af. We hebben in alle groepen een paar 
weken lang flink feest gevierd! Op dinsdag 5 juli sluiten we het project af 
met een toneelvoorstelling, gespeeld door Trudy, Monique, Astrid en 
Anneke. 

 

Kleding voor de dans bij Onder de Bogen 
Feestelijk, kleurrijk, verkleedkleren, vrolijk, kleding waar je zelf heel blij 
van wordt. 

 

Afscheid van groep 2 
Op woensdag 6 juli vieren wij van 14.00 uur tot 15.15 uur het afscheid van 
de oudsten, dit zijn de kinderen uit groep 2 die naar de middenbouw gaan. We nodigen de ouders 
van deze kinderen in het bijzonder uit om hierbij aanwezig te zijn! De ouders van de kinderen uit 
groep 1 zijn om 14.45 uitgenodigd om ook afscheid te nemen van de oudsten. Specifieke details 
volgen nog via Parro. 
Bij slecht weer nemen we in de klas afscheid.  
We hopen natuurlijk op een gezellige dag met goed weer! 
 

De groepen 3/4  

Afscheid groep 4 
 
Vanaf 14.30 afscheid in de groep. De ouders van de jongste werkers worden 
om 15.00 uitgenodigd om een glaasje mee te drinken op de borrel. 

 

 

Kleding voor de dans bij Onder de Bogen 
Alle mogelijke combinaties in de kleuren geel, oranje, lichtblauw en lichtgroen (mogen dus ook 2 
van de 4 kleuren zijn). 

 

Bijdrage per werker in €

1e 2e 3e

0 - 20.584 45 34 23

20.585 - 31.648 165 124 83

31.649 - 43.550 284 213 142

43.551 - 85.146 454 341 227

85.147 - hoger 681 511 341

Belastbaar gezins-

inkomen in €
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De groepen 5/6 

 

Laatste schoolweek, graag grote tas mee  
De laatste schoolweek voor de zomervakantie gaan we flink opruimen. 
Werkers krijgen hun werkschriften mee naar huis. Wilt u uw kind deze laatste 
week een grote tas meegeven voor al deze spullen? 
 

Kleding voor de dans bij Onder de Bogen 
Spijkerbroek of rok en een effen t-shirt (maakt niet uit welke kleur) en een 
stoer petje voor op je hoofd. 
 

Afscheid groep 6, woensdag 6 juli om 14.30 uur 
Op woensdag 6 juli nemen de werkers van groep 6 afscheid in de groep. De 
ouders van de groep 6 zijn welkom om daarbij aanwezig te zijn. We starten 
om 14.30 uur in de groep. Aansluitend is er wat lekkers en wat te drinken in 
de tuin aangrenzend aan de groepen. Ouders van groep 5 zijn vanaf 15.00 
uur uitgenodigd om ook nog even een drankje te komen drinken in de tuin. 
De dag is gewoon om 15.15 uur afgelopen. 

De groepen 7/8 

 

Musical groep 8 
Op maandag 4  juli voeren de 8e jaars de musical op aan werkers 
van de basisschool en aan de ouders van groep 8. 
Per kind zijn er 2 kaartjes beschikbaar. 
Op maandagavond zijn de tijden als volgt: 
19.30 uur, buitendeur VO gaat open, 
19.45 uur, de zaal deuren gaan open, 
19.55 uur, de buitendeur van het VO gaat op slot, 
20.00 uur, start van de musical. 
 
De musical wordt meerdere keren opgevoerd, ook overdag voor de andere bouwen. 
De exacte tijden krijgen jullie nog te horen.  

 

Diploma uitreiking 8e jaars 
Woensdagavond 6 juli staat de diploma uitreiking van de achtste jaars op het programma. Bij een 
werker thuis zullen in het bijzijn van de 8e jaars ouders de diploma's worden uitgereikt. Na deze 
avond begint voor de 8e jaars de vakantie!! 

 

Kleding voor de dans bij Onder de Bogen 
Alle mogelijke combinaties in de kleuren paars, geel en zwart. 

 

Kampinformatie 
De bovenbouw gaat in het schooljaar 2022 - 2023 terug naar de PREHISTORIE 

 
De groepen van Sanne/Lonneke, Renee/Ids en Hans/Gerben gaan van  
maandag 12 september t/m woensdag 14 september 2022 
De groepen van Bjorn/Jennifer en Maarten/Robyn gaan van  
woensdag 14 september t/m vrijdag 16 september 2022 
Zie voor meer informatie de bijlage bij deze maandinformatie. 

 
 

 

 


