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Beste ouders en verzorgers,  
  
Het is genieten vandaag op deze zonnige dag in oktober vlak voor herfstvakantie.  
Ik zie werkers van 3/4 buiten spelen onder de eikenboom met gouden bladeren. In het laatste week 
van de vakantie gaat de wintertijd weer in, de dagen worden korter en donkerder.   
 
Het is de tijd voor onze midwintervieringen. Deze starten op 11 november met Sint-Maarten en 
eindigen op 6 januari met Drie Koningen. Het is de tijd van kaarsjes, cadeautjes voor elkaar, verhalen 
en in ons geval boerenkool eten. Dat is onze traditionele kerstmaaltijd waarover jullie in de 
maandinformatie van december meer lezen.  
 
Sint-Maarten en Sinterklaas. 
Met Sint-Maarten maken we lichtjes of lampionnen voor elkaar. Met Sinterklaas maken we cadeautjes 
voor elkaar en worden de kleuters getrakteerd op een mooi toneelstuk waar de medewerkers een 
Sinterklaasverhaal spelen. Een van de medewerkers verkleedt zich als Sinterklaas.  
  
Hieronder is er zowel algemene informatie als info over hoe in de verschillende bouwen de feesten 
worden gevierd. En tevens stellen de nieuwe MR leden zich graag aan u voor. 
 
Veel plezier deze komende tijd. En een fijne herfstvakantie  
 
Met vriendelijke groet,  
namens het team, 
 
Anne-Mieke Bulters  
Directeur basisonderwijs  
 
 

Algemeen 
 
De nieuwe MR stelt zich voor 
Als MR ouders willen wij het perspectief en geluid van ouders en verzorgers in brengen bij de 
Werkplaats en daarmee een positieve bijdrage leveren en gezamenlijk bouwen aan deze bijzondere 
school. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. heb je vragen, ideeën, verwonderingen of wil je een 
signaal geven, aarzel niet ons op te zoeken op het schoolplein, via Parro of via het algemene 
mailadres MRBO@wpkeesboeke.nl. Wij kijken er naar uit! 
 
Houd ook deze pagina op de website in de gaten voor verslagen vanuit de MR. 
 
Dit zijn wij:  
 
 
Emilie  
Hoi, ik ben Emilie Fokker en ik woon samen met Koen en onze twee 
kinderen Inoué (groep 7 Bjorn en Jennifer) en Isaak (groep 3 Karen en 
Renate) en onze kippen en twee varkentjes in Bilthoven. Ik heb een 
achtergrond in communicatie en ben naast werk en gezin graag buiten 
in de natuur, het liefst in bewegende vorm. De Werkplaats vinden wij 
echt te gek en ik ben daarom erg blij me via de 
Medezeggenschapsraad in te kunnen zetten voor deze prachtige 
school.  
 
 

 
 

https://www.wpkeesboeke.nl/bo/ouders/medezeggenschapsraad/
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Fedde   
Mijn naam is Fedde Jorritsma, ik woon in Utrecht en vanaf dit schooljaar 
zitten mijn dochters, Vera in groep 3 bij Afke en Lieke en Linde in groep 
6 bij Lonneke en Monique, voor het eerst hier op de WP. Zelf heb ik 
ook een WP-achtergrond, 1,5 jaar op de basisschool en de rest op het 
VO, dus ik ken het Kees Boeke gedachtengoed, gevoel en werkwijze al 
wat langer. Ik hoop via de MR een goede bijdragen te kunnen leveren 
aan deze mooie school.  
  

 
Mike  
Hoi, ik ben Mike Bakker. Ik woon samen met Dionne en onze drie 
kinderen in Bilthoven. Elin zit in groep 3 bij Karen en Renate. Maren zit 
in groep 1 bij Natascha en Caroline en Nolan is 1 jaar zit nog bij de 
welpen. Als ik niet met m'n gezin ben, dan werk ik bij Bol.com of ben ik 
aan het hardlopen in de bossen van Bilthoven. Ik kijk ernaar uit mee te 
bouwen aan deze mooie school. Want veel is al echt goed. En het kan 
altijd beter.  
 
 

Ton  
Ik ben Ton van den Berg, geboren in Bosch en Duin en heb mijn 
gehele schooltijd op de WP doorgebracht van Peuter tot en met 
VWO. Ik woon samen met Lisette en onze 2 kids in Bosch & Duin. 
Dex is 6 en zit in groep 3 / 4 bij Karen en Renate. Keet is 4 en zit 
in groep 1 / 2 bij Leonie en Sella. Ik heb mijn hele jeugd een 
super tijd gehad op de WP en merk aan mijn kids dat zij zich ook 
heerlijk voelen en genieten van al het moois dat deze school te 
bieden heeft. Graag draag ik een steentje bij om dit genot lang 
en voor vele anderen mogelijk te maken.  
 
Studiedag basisschool 
Dinsdag 22 november is er een studiedag voor het team, de werkers zijn dan vrij. 

 
KOM-gesprekken en OM-gesprekken 
In de week van 7 tot en met 11 november zijn de OM-gesprekken voor de groepen 1 en 2 en de 
KOM-gesprekken voor de groepen 3 tot en met 7. 
Afgelopen week heeft u zich hier via Parro voor kunnen aanmelden. 
 
Pompoenenkraam op donderdag 3 november 13.00 uur 
Op deze dag worden erin het kraampje van Adriaan op het 
schoolplein naast  pompoenen (max. 0,50 cent) ook walnoten 
en diverse groenten verkocht. 

 
Jullie zijn van harte uitgenodigd.  
Graag klein geld meenemen. 

 
 

Sint Maarten 
Op vrijdag 11 november starten we als vanouds de midwintervieringen met Sint Maarten. 
Iedere kleurgroep/bouw geeft er zijn eigen vorm aan. Bij de bouwinformatie lees je er meer over. 
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Kerstvoetbal 
Dit jaar wordt er weer een  kerstzaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor de 
kinderen van groep 3 tot en met 8. Er wordt gespeeld in de eerste week van 
de kerstvakantie. De inschrijflijsten hangen al de hele maand oktober in de 
gangen.  Aanmelden kan nog  tot 11 november. 
Een team kan alleen meedoen als er een ouder is die de rol van teamleider op 
zich neemt. 
 
Schoolfotograaf komt op 17 november in midden- en bovenbouw 
Helaas is de geplande sessie in oktober niet 
doorgegaan, met de schoolfotograaf is een nieuwe 
datum geprikt. De nieuwe datum is donderdag 17 
november om de  te maken bij de groepen 3 t/m 
8. Ouders hebben ons verzocht om dat al in het begin 
van het schooljaar actuele  te hebben. 
Het bestellen van de  gaan met een inlogkaart 
van de fotograaf via zijn website. Dit schooljaar komt 
de Schoolfotograaf op 2 verschillende momenten naar de WP 
 
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind op de groepsfoto komt, laat dit dan per omgaande 
via een bericht aan het secretariaat aan ons weten.  Graag onder vermelding van de voor- en 
achternaam van het kind en de naam van de medewerker. 
Eind mei 2023 komt de schoolfotograaf nog een keer voor het fotograferen van de kleuters, dan zijn 
de onderbouwgroepen allemaal compleet en wordt de afscheidsfoto van de groep 8 werkers 
gemaakt. 
 
De kinderboerderij zoekt spullen 
Wie heeft thuis nog wat plantenpotten  voor binnen-planten? Graag met gesloten bodem of 
met onder-schaal. Materiaal en kleur is niet van belang. Alle maten zijn welkom.  

 
 Ook zoeken we (veel) resten van kaarsen/stompjes.  
Overigens zijn alle kaarsen welkom, ongeacht de kleur. 
 
Alles kan bij de kinderboerderij worden ingeleverd voor Matthijs, die is er heel 
blij mee! 
 

De groepen 1/2 
 
Sint Maarten  
We maken vrijdag 11 november een lichtje voor de donkere tijd die komen gaat.  
In de klas maken de kinderen een lichtje waarbij we de kinderen zelf laten kiezen voor wie ze dit 
lichtje willen maken. Wie kun jij blij maken met een lichtje? Wie denk je dat er een lichtje nodig heeft? 
 
Gruffalo-pad 
Na de vakantie starten we met het project: De Gruffalo.   
Aan de hand van het prentenboek werken we in de groepen aan dit 
thema.  
Ouderhulp bij Gruffalo-pad gezocht  
Dinsdag 15 november Gruffalo pad van 9.00-11.00 uur.  
Dinsdag 15 november sluiten we het project af met het Gruffalo-pad. 
Op het terrein staat een wandeling klaar met allemaal Gruffalo 
opdrachten en activiteiten.  Bij het begeleiden van de opdrachten en 
activiteiten hebben we jullie hulp nodig.   
Van de groepsmedewerkers krijgen jullie hier een Parro over en kunnen jullie je opgeven.   
 
Donderdag 17 november van 9.00-11.00 uur is de RESERVE datum.   
Bij slecht weer verschuift de wandeling naar donderdag 17 november.  
Ook voor deze dag kunnen jullie je via Parro opgeven bij de eigen groep.   
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Sinterklaas 
12 november komt Sinterklaas weer in het land.   
Die week sluiten we het thema de Gruffalo af en verandert de groep langzaam in Sinterklaas sferen.   
Deze weken werken we onder andere over het thema:  
De schoenenwinkel. Want tja, je wilt toch niet je kapotte en stinkende 
schoen bij de openhaard zetten?  
  

Voor de viering van Sinterklaas maken de 
kinderen op school een cadeautje voor 
elkaar. Dit hoeft dus NIET thuis. We trekken in 
de klas lootjes zodat de kinderen weten voor wie ze dit cadeautje gaan 
maken.  
  
Oproep: Voor onze schoenenwinkel hebben we oude schoenen en 
schoenendozen nodig. Schoen in alle kleuren, vormen en maten. Deze 
kunnen in het instroomlokaal worden verzameld.   

 
 Executieve vaardigheden 
Aan de hand van de metaforen van de boot oefenen we de executieve functies.   
Dit zijn de vaardigheden die je nodig hebt om zelf tot leren te kunnen komen. 
 

We hebben afgelopen weken gewerkt aan : Inhibitie 
Inhibitie is het anker. Het anker staat symbool voor de rem op je eigen 
gedrag.  
 
Gooi je anker uit! 
Ik stop met waar ik mee bezig ben en luister naar de ander. 
Ik denk eerst na en ga dan aan het werk. 

 
 

De groepen 3/4 
 
Sint Maarten 
Op vrijdag 11 november vieren we Sint Maarten. Een viering waarin we extra stil staan bij het verdelen 
van voedsel, zorgdragen voor elkaar, de natuur en de start van de MidWinterperiode. Op 11 
november hollen alle werkers een pompoen uit waarvan ze een lichtje maken 
langs de deuren kunnen én daarna kunnen geven aan iemand die een lichtje nodig heeft. Ook daar 
staan we bij stil op 11 november. 
Verzoek aan ouders om op 11 november de volgende spullen 
mee te geven aan hun kind: 
- Een kleine  eetbare  pompoen, waarvan het bovenste kapje al 
afgesneden is  
- Een mesje 
- Een lepel 
- Indien mogelijk; een appelboor 
Tip: koop de pompoen nu al, dan is deze op 11 november lekker 
zacht zodat deze makkelijk uit te hollen is. 
 
Ouderhulp bij Sint Maarten 
Op 11 november hebben we veel ouderhulp nodig om de werkers te helpen bij het uithollen van de 
pompoenen. De medewerkers sturen hierover een Parro-bericht na de herfstvakantie. Het is fijn als 
jullie al nagaan of jullie in de ochtend van 11 november beschikbaar hiervoor kunnen zijn. 
 
Sinterklaas  
In de week van 14 november trekken we in de groep lootjes voor Sinterklaas. 
Werkers maken voor elkaar een cadeautje met een gedichtje waarmee ze elkaar op 
het Sinterklaasfeest verrassen. De werkers krijgen het lootje met een begeleidende 
brief mee naar huis. In die brief staat duidelijk omschreven wat de bedoeling is. Op 
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maandag 5 december vieren we met deze zelfgemaakte cadeautjes Sinterklaas op school.  
We zijn die dag om 13.15 uur uit.  
 
Projecten 
Afgelopen periode hebben we in het kader van de Kinderboekenweek drie weken aandacht besteed 
aan het onderwerp Giga Groen. Op 14 oktober hebben jullie het natuurmuseum bezocht en op 
woensdag 19 oktober was het voorleescafé waarin 15 ouders in gezellige hoekjes hun favoriete boek 
aan een groepje werkers voorlazen.  
Als onderdeel van thema 3 van Lijn 3  Smakelijk eten, was er in alle 
groepen een pannenkoekenrestaurant geopend waarin groep 4 zorgde 
voor de bediening en de afwas. Natuurlijk kregen ze zelf ook een 
pannenkoek. 
 
Na de herfstvakantie start thema 4 van Lijn 3: op wielen. We koppelen 
hieraan extra aandacht voor hulpdiensten en hebben hiervoor speciale 
woordenschatlessen. 15 november start het sinterklaasproject en drie 
weken later ronden we het kalenderjaar af met een Kerst-project: 
Geloven in alle landen. 
 

De groepen 5/6 
 
Sint Maarten, 11 november pompoen e.d. 
De werkers mogen in de week na de herfstvakantie hun pompoen al 
meenemen (graag met naam erop) zodat we al gezellig in de 
herfstsfeer komen in 5/6.  
Wilt u uiterlijk op 11 november de pompoen meegeven? De werkers 
hebben die dag ook het volgende nodig: 
- een mesje 
- een lepel 
- een appelboor 
- en dus een (eetbare) pompoen 
 
Als u de pompoen op 11 november meegeeft, wilt u dan thuis al het 
kapje van de pompoen eraf snijden? Dan kunnen de kinderen direct aan de slag op school. 
Voor het uithollen is het fijn als de pompoen wat zachter is. 
Tip: koop de pompoen nu al, dan is ie goed uit te hollen op 11 november! 
 
Ouderhulp uithollen pompoenen van 8.45-10.00 uur 
Wil je komen helpen bij het uithollen van de pompoenen? Wees dan welkom op 11 november tussen 
8:45 en 10:00 uur. Je kunt je opgeven door jouw naam te noteren op de intekenlijst die bij de groep 
van jouw kind hangt. Mocht je maar eventjes kunnen helpen die 
ochtend, dan is dat geen probleem. Alle hulp is welkom. 
 
We zoeken ook nog ouders die willen helpen bij het maken van de 

een mailtje te sturen (r.dhaens@wpkeesboeke.nl). Het soep maken 
duurt ongeveer van 8.45-10.15 uur. 
 
Lootjes trekken  

In de week van 14-18 november zullen de kinderen weer lootjes gaan 
trekken voor Sinterklaas. Het is de bedoeling dat jouw kind een 
gedichtje en cadeautje (zoals bijvoorbeeld een leuk spelletje) maakt 
voor het kind dat het heeft getrokken. Het is niet de bedoeling dat er 
een surprise gemaakt wordt. Op het lootje staat een aantal 
wetenswaardigheden over het kind. Dit kan helpen om een passend 

cadeautje/gedichtje te bedenken. Het cadeautje wordt thuis, met hulp van ouders, gemaakt (dus niet 
gekocht). Er mogen natuurlijk wel materialen worden gekocht om dit cadeautje mee te maken. 
 
Op maandag 5 december neemt ieder kind het ingepakte cadeau plus gedichtje meer naar school. 
Op deze dag is de school uit om 13.15 uur 
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Wil je de naam van diegene voor wie het cadeautje is op de buitenkant van het cadeautje zetten? 
Mochten er vragen zijn, stel ze dan gerust aan de medewerker van jouw kind, zij denken graag met je 
mee. 
 

De groepen 7/8 
 
"Mediamasters" 
Van 3 tot en met 11 november doen alle groepen uit de bovenbouw weer mee aan het project 
"Mediamasters". Dit is een game met een spannend filmverhaal over de kansen en gevaren van 
(digitale) media. Hoe ga je mediawijs om met Whatsapp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws? 
 
Sint Maarten  
Vrijdag 11 november gaan wij pompoenen uithollen voor Sint Maarten.  
Willen jullie die dag aan je kind het volgende meegeven?  
- een pompoen (liefst een eetbare)  
- een mesje  
- een lepel en  
- een appelboor 
Alles graag voorzien van de eigen naam. 
Freek komt langs om weer heerlijke pompoensoep te maken! 
 
Sinterklaas en lootjes trekken 
Op maandag 14 november zullen de werkers uit 7/8 lootjes trekken in hun eigen groep. 
Vervolgens is het de bedoeling dat de werkers thuis zelf een cadeau maken voor een klasgenoot. Het 
is heel fijn wanneer er voldoende aandacht is uitgegaan naar de uitvoering van het cadeau. Het 
cadeau moet voorzien zijn van een gedicht van minimaal 8 regels. Maandag 5 december mag het 
ingepakte cadeau dan worden meegenomen voor de sinterklaasviering. De school sluit die dag om 
13.15 uur. 
 
Onderzoek/werkstuk  
We starten in de week van 14  november met het maken van een eigen 
onderzoek/werkstuk. Hoe pakken we dat aan: 
- De werkers mogen zelf een onderwerp kiezen dat uitnodigt voor 
verdieping.  
- De werkers stellen onderzoeksvragen op en gaan hiermee aan de 
slag.  
- De werkers mogen op maandag 14 november een eigen laptop 
meenemen. Anders maken zij gebruik van de Chromebooks van school.  
 
Met de groepsmedewerker wordt besproken wanneer alles moet 
worden ingeleverd op school en wanneer de presentaties zijn van alle onderzoeken. 
 

  


