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Beste ouders en verzorgers, 
 
De zomer is definitief voorbij. We hebben de laarzen, winterjassen en handschoenen weer nodig. 
Oktober staat voor de deur. Een maand met de kinderboekenweek, mooie projecten, voorstellingen, 
uitstapjes en de voorlopig adviesgesprekken voor de achtste groepers. Hieronder leest u er meer 
over.  
  
Gisteren hebben we u geïnformeerd over het vertrek van Kim Gaalman. We hebben vanaf 1 januari 
een vacature voor 3 dagen. Dit is de link naar de vacature: Vacatures BO - De Werkplaats 
Kindergemeenschap (wpkeesboeke.nl) 
We vragen u om de vacature te delen of leerkrachten die aan het profiel voldoen aan te moedigen te 
solliciteren. De mond op mondreclame werkt het beste.  
 
 

Algemeen 
 
Belangrijke data 
De herfstvakantie is van 22 oktober t/m 30 oktober.  
 
Kinderboekenweek  

 
Woensdag 5 oktober is de start van de Kinderboekenweek.  
Het thema van dit jaar is -ga-  In alle bouwen zal hier 
volop aandacht voor zijn. Veel van de lessen zullen deze week 
met het thema te maken hebben, met elke keer een kinderboek 
centraal.  
 
 

Om deze week feestelijk af te sluiten willen we jullie graag uitnodigen op vrijdagmiddag 14 oktober 
om 14.45 in alle bouwen. Samen met jullie kind of kinderen kunnen jullie bekijken wat de werkers 
allemaal hebben gelezen en gemaakt. Hopelijk tot dan!  
 
Schoolfotograaf komt in midden- en bovenbouw. 
Dit schooljaar komt de Schoolfotograaf op 2 
verschillende momenten naar de WP 
Op maandag 17 oktober om de f  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. 
 
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. 
 
Inschrijving broertjes/zusjes, wees op tijd! 

 
We inventariseren doorlopend de toekomstige instroom van nieuwe 
werkers. Onze toekomstige werkers zijn de jonge broertjes en zusjes 
van onze werkers, daarnaast tonen nieuwe gezinnen van buitenaf hun 
interesse voor onze basisschool 
We willen in onze inventarisatie natuurlijk niemand over het hoofd zien. 
Daarom vragen wij u om broertjes/zusjes zo snel mogelijk in te 
schrijven via een interesseformulier.  

https://www.wpkeesboeke.nl/vacatures-algemeen/vacatures_bo/
https://www.wpkeesboeke.nl/vacatures-algemeen/vacatures_bo/
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Op dit moment zijn we alweer begonnen met de indeling van het volgende schooljaar: 2023-2024. 
Van de broertjes en zusjes geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020 hebben wij zo snel mogelijk de 
gegevens nodig. Als u twijfelt of uw zoon/dochter al bij ons bekend is neem dan even contact met 
het secretariaat op. 
 
Ook alle broertjes en zusjes die ná 1 juni 2020 zijn geboren willen we graag in beeld krijgen. Het is 
voor onze planning belangrijk deze informatie tijdig te ontvangen.  
Een formulier is via de mail verkrijgbaar of kan worden opgehaald bij het secretariaat. 
 
Kerstvoetbal 2022  
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. In de bijlage staat alle informatie die nodig is.  
Vanaf komende maandag hangen er bij de groepen inschrijflijsten.  
Aanmelden kan tot 11 november. Een team kan alleen meedoen als er een 
ouder is die de rol van teamleider op zich neemt. 

De groepen 1/2  
 
Dierendag   
Dinsdag 4 oktober is het dierendag. Op de kinderboerderij zetten we een 
speurtocht uit. Dan mogen de kinderen hun lievelingsknuffel meenemen. 
 
 
Kinderboekenweek 

Het thema is:     
Natascha maakt een dans met middenbouw 5/6 
kinderen en daarmee openen we woensdag 5 

oktober de Kinderboekenweek.   
De kinderen mogen bij de opening woensdag 5 oktober van de 
Kinderboekenweek in het thema Giga groen gekleed komen (denk aan 
de kleur groen, als dier of boswachter etc.).  
Rond het prentenboek: Gat in mijn emmer  gaan we op ontdekking in 
de natuur.  
 
 

Op vrijdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af en zijn alle ouders welkom in ons Giga 
groen museum, waar onze natuurschatten en natuur kunstwerken worden tentoongesteld. 
 

De groepen 3/4  
 

Dierendag   
 
Dinsdag 4 oktober is het dierendag.  
De kinderen mogen deze dag hun lievelingsknuffel mee naar school nemen.  
De knuffels worden deze dag extra verwend en in het zonnetje gezet 
 
 
 
Kinderboekenweek 

Op 5 oktober start de Kinderboekenweek, met dit jaar als thema: Giga-Groen     
Maandag 3 oktober starten we met het project dat speciaal rond dit thema gemaakt is. Werkers 
mogen daarom maandag al een leuk boek van huis mee naar school nemen om in de leeshoek van 
de groep te leggen. Het boek zal door andere werkers gelezen worden, houd daar rekening mee in 
de keus voor het boek dat mee naar school gaat en voorzie het boek van een naam. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu0dfn6PDkAhWBJVAKHdAiDmUQjRx6BAgBEAQ&url=https://prijsbest.nl/product/10305628-dier-dieren-knuffel-knuffels-konijn-konijnen-lapjes/&psig=AOvVaw1XqTc62OTqSMPomhLZA37k&ust=1569667092993300
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Ook in onze kleurgroep gaan de werkers op zoek naar natuurschatten 
voor in het museum. Daarnaast is het project vormgegeven rond het 
boek De boom met het oor. Dit boek lezen we in de klas. We gaan er 
over filosoferen, voor rekenen komt het doel meten aan bod en ook de 
creatieve lessen hebben hier mee te maken.  
 
Op vrijdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek om 14.45 uur af 
en zijn alle ouders welkom in ons Giga groen museum, waar onze 
natuurschatten en natuur kunstwerken worden tentoongesteld. 
 
Projecten 
Licht en Donker 
Met de start van ons project Giga Groen en de kinderboekenweek 
sluiten we het project Licht en Donker af. Een mooi project waarin werkers met een schimmenspel, 
dramales, kringgesprekken, denksleutels en creatieve lessen  geleerd hebben hoe licht en donker 
van elkaar verschillen en met elkaar te maken hebben. De denksleutels integreren we in ieder project 
en geeft werkers een extra verdiepende opdracht die hen uitdaagt om hogere denkorde vragen te 
beantwoorden en te verzinnen.  
 
Pipi Langkous 

 
Voor het project Licht en Donker leerden we met 
behulp van Pipi Langkous waarom het belangrijk is 
om fouten te maken, te leren wat er voor nodig is 
om uit de leerkuil te komen en het mooie gevoel 
van leren te ervaren.  
 

De werkers ontwikkelen zelfvertrouwen en inzicht in hun vaardigheden die zij in kunnen zetten om uit 
te leren.  
 
Executieve functies  
  je anker    
In de groepen gebruiken we de zin  je even je anker  om de 
werkers leren om te gaan met uitgestelde aandacht en focus.  
We oefenen met: op je beurt wachten, een vinger opsteken en 
bijvoorbeeld stoppen met een werkje (inhibitie). Aan de hand van 
metaforen van een schip oefenen we de executieve functies.   
De komende weken staat het  centraal en introduceren we 

 (werkgeheugen).  
 

De groepen 5/6 
 
Kinderboekenweek met tentoonstelling voor ouders op vrijdag 14 oktober om 14.45 uur 
Op 5 oktober start de landelijke kinderboekenweek met het thema 'Gi-ga-groen!'. In 5/6 starten we 
aanstaande maandag al met dit thema en zullen we twee weken lang allerlei leuke activiteiten doen 
rondom leesbevordering. We eindigen met een tentoonstelling voor alle ouders op vrijdag 14 
oktober van 14.45-15.15 uur. Wees welkom!  
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Voorstelling Lampje maandag 3 oktober voor groep 6 
Net voor de officiële start van de Kinderboekenweek komt op 
maandag 3 oktober Annet Schaap, samen met muzikante Fredrike de 
Winter een vertelvoorstelling over haar bekroonde boek Lampje 
geven. De voorstelling is voor de groepen 6 t/m 8 en vindt vanaf 14.00 
plaats in onze grote zaal op het VO. Ter voorbereiding hierop hebben 
de werkers o.a. gedichten over vuurtorens gemaakt en flessenpost 
geschreven.  
 
Bezoek Castellum dinsdag 11 en woensdag 12 oktober 
In de vorige maandinfo heeft u kunnen lezen dat wij op dinsdag 11 en woensdag 12 oktober het 
Castellum Hoge Woerd in Utrecht gaan bezoeken met alle groepen.  
De groepen gaan op de volgende momenten:  
 

Dinsdag 11 oktober:  
8.30-12.00 uur: Groep Hester/Isa  
9.45-13.15 uur: Groep Yolanke/Emily  
 
Woensdag 12 oktober:  
8.30-12.00 uur: Groep Monique/Lonneke  
9.45-13.15 uur: Groep Karen/Matthijs  
11.00-14.30 uur: Groep Max  
 

Willen de werkers uit de groepen Hester/Isa en Monique/Lonneke op resp. dinsdag 11 en woensdag 
12 oktober om 8.25 uur op school zijn, want we vertrekken al om 8.30 uur die dagen. 
Dank aan alle ouders die zich hebben opgegeven om te rijden! 
 

De groepen 7/8 
 
Maandagavond 3 oktober ouder informatie avond bovenbouw 
Aanstaande maandagavond 3 oktober start om 19.30 de informatie avond voor 7/8 in de groep van 
uw kind. Het 1e deel bestaat uit specifieke groepsinformatie en duurt 45 min.  
Het 2e deel bestaat voor de 7e jaars ouders uit 3 onderdelen:  
- Lezen,  
- Een dag in de bovenbouw en  
- Plannen/leren op maat.   
De 8e jaars ouders krijgen in het 2e deel informatie over de overgang 
B.O./V.O. Toetsen en het voorlopig-en eindadvies en de IEP. De avond 
zal rond 21.15 afgelopen zijn. Wij stellen jullie aanwezigheid zeer op prijs. 
 
Kinderboekenweek -  
Van 3 tot en met 14 oktober staat de Kinderboekweek centraal in 7/8. Er vinden tal van activiteiten 
plaats om de werkers te enthousiasmeren boeken te lezen. Thuis en op school! We eindigen met 
een tentoonstelling voor alle ouders op vrijdag 14 oktober van 14.45-15.15 uur. Wees welkom!  
 
Voorstelling Lampje maandag 3 oktober  
Net voor de officiële start van de Kinderboekenweek komt op maandag 3 oktober Annet Schaap, 
samen met muzikante Fredrike de Winter een vertelvoorstelling over haar bekroonde boek Lampje 
geven. De voorstelling is voor de groepen 6 t/m 8 en vindt vanaf 14.00 plaats in onze grote zaal op 
het VO. Ter voorbereiding hierop hebben de werkers o.a. gedichten over vuurtorens gemaakt en 
flessenpost geschreven.  
 
Project Afrika 
Van 19 september tot en met 21 oktober werken we in de bovenbouw aan het project "Afrika".  
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De kinderen worden "meegenomen" door dit prachtige continent. Uit 
het projectboek halen de werkers veel informatie en worden teksten 
behandeld. De kinderen krijgen een stuk topografie over Afrika, vinden 
er op 3 woensdagmiddagen workshops plaats en wordt er Afrikaans 
gedanst. Ook tijdens de vaklessen neemt dit thema een centrale rol in.  
 
 
Voorlopig adviesgesprekken groep 8. 

Van 10 t/m 13 oktober staan de voorlopig adviesgesprekken voor groep 
8 op het programma.   
Op maandagochtend 3 oktober vanaf 08.00 kunnen de ouders met een 
kind in groep 8 zich inschrijven op Parro voor het gesprek. Parro sluit 
vrijdagmiddag om 16.00 uur. De 8e jaars zijn aanwezig bij dit gesprek, 
ze vinden plaats in de groepsruimte van uw kind.  
De gesprekken duren 20 minuten. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
 
Anne-Mieke Bulters,  
Directeur BO 
 


