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Beste ouders en verzorgers,  
  
Er staat weer een nieuwe maand voor de deur. Juni is altijd een feestelijke, sportieve maand en dit 
jaar extra omdat we op vrijdag 3 juni ons 96 jaar bestaan vieren met een groots feest voor de werkers 
van het VO en het BO samen. Hieronder leest u het programma. De kleurgroepen 3/4 en 5/6 gaan 
deze maand op kamp. Er wordt getoetst deze maand, er zijn KOM-gesprekken en de werkers gaan 
wennen in de nieuwe groepen.   
Het is een maand van overgang en afscheid die we afsluiten in de eerste week van juli met onze 
bekende rituelen: op woensdag 6 juli Onder de Bogen en vrijdag 8 juli (onze laatste schooldag) de 
Stichting  
We verheugen ons erop.  
 

 
 
Algemeen 
 
Hemelvaart 
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei zijn de kinderen vrij. 
 
Pinksteren 
Maandag 6 juni zijn de kinderen vrij in verband met 2e Pinksterdag. 
 
WP 3 juni Kees Boekedag voor de werkers 
De Werkplaats bestaat dit jaar 96 jaar. Vorig jaar wilden we graag het 
95-jaar bestaan vieren, maar de richtlijnen rondom Corona maakten 
het onmogelijk om er een feest met zijn allen van te maken.  
Dit jaar kan dat gelukkig wel. We vieren het dan ook met de hele 
school: de werkers van het BO en VO samen. De werkers worden 
voorafgaand meegenomen in de bijzondere geschiedenis van onze 
school met een filmpje of verhalen. Het programma ziet er globaal zo 
uit:  
Een gezamenlijke foto van alle werkers (ongeveer 2000) op het grote 
veld bij het VO.  
Jeroen Croes (rector- bestuurder van de school) en ik heten alle werkers welkom. Daarna hebben 
de werkers de hele dag een afwisselend programma van workshops, lekker eten of een 
theatervoorstelling in de theaterzaal van het VO. Op de gebruikelijke tijd om 15.15 uur is de dag 
weer ten einde.  
 

KOM-gesprekken 
In de weken van 20 juni t/m 1 juli zijn er KOM-gesprekken. U ontvangt weer een uitnodiging via 
Parro om u in te schrijven voor de KOM-gesprekken.  
 
Schoolfotograaf  
Op woensdag 1 juni komt de schoolfotograaf voor de 
tweede keer op school.  
Bij de groepen 1/2 worden de gemaakt. 
Het bestellen van de 
inlogkaart van de fotograaf via zijn website. 
 
Op deze dag wordt ook de foto gemaakt van de vertrekkende werkers van groep 8. 
 
Afscheid Petra van Zielst  
Op vrijdag 22 april hebben werkers, ouders en medewerkers afscheid genomen van Petra van Riel. 
Zij is gestart in de peutergroep van de Werkplaats 23 jaar geleden en is later overgestapt naar de 
peutergroep van Stichting Kinderopvang de Bilt. Er was die middag een haag van werkers, ouders 
en medewerkers voor haar. Iedere werker had een bloem voor haar. Zij heeft vele werkers bij de 
eerste start op school op bij de kinderopvang begeleid. Er stonden zelfs werkers van het VO in de 
haag. Iedereen in de haag had een warme herinnering aan de tijd dat ze bij Petra in de groep 
stonden. Hieronder een bedankbrief van Petra.  
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Wennen in de nieuwe groep 
In de week van 6 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 13 juni en op woensdag 22 juni wennen in hun 
nieuwe groep. Maandag 13 juni starten alle werkers in hun huidige groep, om 9 uur gaan ze naar 
hun nieuwe groep. Ook op woensdag 22 juni gaan de werkers wennen in de nieuwe groep. U kunt 
uw kind dan ophalen in de nieuwe groep en eventueel even kort kennismaken met de nieuwe 
medewerker.  
 
Babynieuws op de boerderij 
Op de kinderboerderij zijn 9 hele lieve en schattige 
tamme ratjes geboren. Het speelt en rent lekker het 
hele hok door. Ze zijn nu op een leeftijd dat ze naar 
een nieuw baasje op zoek zijn en willen dan ook graag 
geaaid en geknuffeld worden! Wie o wie wil graag 
tamme ratjes thuis? Even belangrijk om te weten....ze 
gaan per minimaal 2 of 3 naar een nieuw te huisje 
aangezien het sociale dieren zijn.  
Voor meer info, kom even naar de kinderboerderij en spreek Marcel of Adriaan even aan. 
 
Kleding voor bij Onder de Bogen 
Hier alvast een tipje van de sluier over de gewenste kleding van de werkers per bouw voor 
woensdag 6 juli 
Onderbouw 1/2: 
- Feestelijk, kleurrijk, verkleedkleren, vrolijk, kleding waar je zelf heel blij van wordt. 
Middenbouw 3/4: 
- alle mogelijke combinaties in de kleuren geel, oranje, lichtblauw en lichtgroen (mogen dus ook 

2 van de 4 kleuren zijn). 
Middenbouw 5/6: 
- Spijkerbroek of rok en een effen t-shirt (maakt niet uit welke kleur) 

en een stoer petje voor op je hoofd. 
Bovenbouw 7/8: 
-  Alle mogelijke combinaties in de kleuren paars, geel en zwart. 

 

Lieve WP-ers, 

 

Wat heb ik een fantastisch afscheid gehad op vrijdag 22 april, ik heb zo genoten en het was 

hartverwarmend om zoveel mensen weer te zien. Het was ook zo’n verrassing voor me! 

En het was zo mooi om te zien hoe de kleine WP-peuters opgroeien tot bijna volwassen 

VO-leerlingen. Ik ben zo verwend met allemaal mooie en lieve kaarten, bloemen en 

cadeau’s, krijg bijna spijt dat ik gestopt ben.  

Maar ik kom zeker nog eens kijken op deze heel bijzondere school, met allemaal bijzondere 

mensen en op een heel bijzondere locatie. 

Wat zou ik alle kinderen een plekje op deze school gunnen! 

 

Ik ga jullie allemaal heel erg missen 

Groetjes en hopelijk tot gauw, 

Veel liefs, 

Petra van Zielst 
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De groepen 1/2  
 
Koffieochtenden 

In de week van 30 mei zijn de koffie-ochtenden! Wat fijn dat we jullie 
weer in de school mogen ontvangen! Wees welkom! De dagen zijn 
per Parro gecommuniceerd.  
 
Project: Feest van Kees 
We zijn in alle groepen gestart met het project: Het Feest van Kees. 
Omdat de Werkplaats 96 jaar bestaat, besteden we hier in de onderbouw op deze manier aandacht 
aan. Want., wie was Kees Boeke eigenlijk en hoe is de Werkplaats ontstaan? Wat komt er kijken bij 
feestvieren en op elke manieren kun je dat doen? 
Op vrijdag 3 juni vieren we de hele dag feest! In alle groepen is ouderhulp gevraagd (en 
gevonden!). 
 
KOM-gesprek werkers groep 2 
Voor de kinderen in groep 2 vindt in de week van 20 juni hun eerste Kom-gesprek plaats. Deze 
kinderen zitten voor het eerst bij het gesprek over hun voortgang. 
 
Wennen van werkers uit de instroomgroep 
Het wennen van de werkers van de instroomgroep in hun toekomstige groep wordt door de 
onderbouwmedewerkers zelf geregeld onder schooltijd. Het vindt plaats op 
13 en 22 juni. 
 
Vlinder- en wormen-bakken  
In alle groepen is ook aandacht voor allerlei kleine beestjes: er is in elke 
groep een 'vlinderbak' en een 'wormenbak', en tijdens het buitenspelen 
lopen veel kinderen rond met een opzoekkaart en een kijkpotje waarin ze 
kleine diertjes bekijken. 
 

De groepen 3/4  
 
Kamp WILD 9 en 10 juni 
De voorbereidingen voor kamp zijn al in volle gang. 
Met Kapitein Klots varen we de komende weken mee op zijn schip. 
We ontdekken wonderbaarlijke eilanden als piraten eiland, circus 
eiland, wolken eiland, ijsberg eiland, eiland van geluk en nog veel 
meer. Op kamp meert Kapitein Klots aan bij eiland Wild. We gaan dit 
kamp eiland Wild verkennen en leren overleven in het wild. Het 
belooft een avontuurlijk kamp te worden.  
 
Wit T-shirt mee 
Met de kinderen gaan we voorafgaand aan kamp, camouflage 
kleding maken.  
Willen jullie je kind maandag 30 mei een (oud) wit T-shirt meegeven. 

 
Uitleg kampouders dinsdag 31 mei 
Dinsdag 31 mei om 13.30 (in de groep van Laura): Uitleg kamp voor alle kamp ouders van de 
Middenbouw 3/4 . 

 
Materiaal nodig voor hutten 
Op kamp gaan we hutten maken. Daarvoor hebben we oude lakens, beddengoed, tafelkleden 
nodig. Mocht je nog oude lakens in de kast hebben liggen en mogen wij die hebben voor kamp?  
Graag inleveren bij de eigen groepsmedewerker.  
 
Nieuwe medewerker in de bouw 
Op 1 juni start er een nieuwe medewerker in 3/4. Haar naam is Lieke Verkooijen ze komt 3 dagen 
werken en kan zich de laatste maand van dit schooljaar inwerken om in het nieuwe schooljaar goed 
voorbereid voor de groep te staan.  
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Sportdag donderdag 23 juni   
Donderdag 23 juni hebben de werkers van 3/4 sportdag. 
Wilt u uw kind in sportkleding naar school laten komen? 
Graag de kinderen thuis al insmeren.  
Wij zorgen voor extra drinken deze dag.  

  
De groepen 5/6 
 
Muziekvoorstelling Kunst Centraal 
Op dinsdag 31 mei gaan we naar een interactieve muziekvoorstelling van kunst centraal in het 
Lichtruim. We zoeken nog ouders die mee willen lopen naar het Lichtruim.  
De medewerker stuurt u daar nog een Parro over. 
 
Kamp (nog partytenten nodig!) 
Op 7 en 8 juni gaat middenbouw 5/6 op kamp. Dit is de aftrap van ons project over de 
middeleeuwen. U heeft hierover al een brief ontvangen. Uw kind is op dinsdag 7 juni gewoon om 
8.30 uur welkom op school. We gaan naar het Archeon en zullen daarna kamperen op school. Op 
woensdag 8 juni is het kamp om 9.00 uur afgelopen en kunt u uw kind 
weer ophalen op het grote veld op school.  
 
Voor het kamp zoeken we nog partytenten die we kunnen lenen. 
Mocht u er thuis een hebben die we mogen lenen, wilt u dit dan 
doorgeven aan de medewerker? Hartelijk dank alvast!  
 
 
De groepen 7/8 
 
8e jaars groepsfoto 
Op woensdag 1 juni wordt de groepsfoto gemaakt waar alle 8e jaars  op komen te staan. Zorg dat 
uw kind op school is deze dag! 
 
Djembé lessen van Eddy  
Eddy start op donderdagmiddag 2 juni met de eerste van 5 djembé-lessen. De lessen zijn van 13.30 
tot 14.30 in de kleutergymzaal. De 8e jaars die willen, hebben zich opgegeven bij hun 
groepsmedewerker. Tijdens "Onder de bogen" zullen de dansers en djembé spelers samen een 
spektakel opvoeren. Deelname is vrijwillig, maar aanwezigheid verplicht. 
 
Dansspecial van groep 8  
Het Onder de Bogen feest is weer in zicht. Het is zeker dat ook dit jaar weer de werkers het jaar 
dansend gaan afsluiten. Voor groep 8 betekent dit dat er ook weer een dansspecial is.  
In de dansspecial krijgen de werkers van groep 8 de kans om te laten zien wat ze allemaal geleerd 
hebben in de danslessen door zelf een dans te maken.  
Dit jaar doet Natascha (uit de onderbouw) weer de begeleiding. 

 
 
Wat u en de werkers moeten weten over de special: 
• De special dans groep 8 gaat al starten op vrijdagmiddag 3 juni 
15.30  
• We repeteren 5 keer: 3 juni,10 juni, 17 juni, 24 juni en 1 juli. 
• De les is van 15.30 tot 16.30 
• De werkers maken zelf de dans 
• Deelname is vrijwillig, maar aanwezigheid verplicht. 
 
 

Sportdag  
Op donderdag 16 juni staat de jaarlijkse sportdag op het programma onder begeleiding van Eddy. 
De kinderen moeten sportieve kleding aan naar school en mogen wat extra eten en drinken 
meenemen. We hopen op mooi weer dus graag voldoende zonnebrandcrème smeren. 
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Musical groep 8 
Van 20 juni tot en met 1 juli gaan Renée en Sanne in de Grote Zaal van 
het VO aan de slag met het oefenen van de musical. In deze 2 weken 
liever geen afspraken buiten school plannen tijdens schooltijd, zodat 
alle werkers uit groep 8 aanwezig zijn bij het oefenen.  
Op maandagavond 4 juli wordt de musical voor de ouders uit groep 8 
opgevoerd van 19.30 tot 20.30. Deze avond zal zijn afgelopen rond 
21.00. Zet deze datum vast in uw agenda. Per werker zijn twee kaartjes 
beschikbaar. 
 
Diploma-uitreiking 8e jaars 
Op woensdagavond 6 juli is de traditionele diploma-uitreiking van de 8e jaars bij een werker thuis. 
Deze avond nemen de oudste werkers afscheid van elkaar en worden de diploma's uitgereikt onder 
het genot van een hapje en een drankje. De 8e jaars die in de feestcommissie zitten houden u op 
de hoogte over de verdere invulling van deze avond. Uw aanwezigheid wordt enorm op prijs 
gesteld. De avond duurt ongeveer van 19.30 tot 22.30 

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


