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26 augustus 2016 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en gezond weer is begonnen. 
 
Voor alle ouders die nieuw op de Werkplaats zijn:  
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen 
spelen op school. We hebben echter gemerkt dat het voor iedereen prettig is als 
bepaalde vragen of opmerkingen per mail onder de aandacht worden gebracht. 
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u via de mail een 
brief met de informatie die van belang kan zijn in de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website onder het 
kopje Maandinfo. Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen 
zodat u als u op de datum klikt de relevante informatie van die dag vindt. 
 

Algemeen 
Jaarkalender 
De jaarkalender voor het schooljaar 2016-2017 is uitgedeeld aan alle oudste 
werkers. Mocht u een extra jaarkalender willen dan kunt u deze ophalen bij het 
secretariaat. 
Startgesprekken 
Dinsdag 30 augustus en donderdag 1 september zijn de startgesprekken zijn voor 
ouders die in dit schooljaar nieuwe zijn op school of gestart zijn in een nieuwe 
groep. In principe dus voor de ouders van de groepen 1, 3, 5, en 7. 
De uitzondering hierop zijn de groepen van Maarten van 5/6 en Margot en Freek 
van 7/8 hier kunnen alle ouders zich intekenen voor het startgesprek. 
De intekenlijsten voor het startgesprek hangen bij de groepsruimte van uw kind. 
Algemene ouderavond 
Aangezien we het belangrijk vinden dat de startgesprekken in het begin van het 
schooljaar plaatsvinden, zijn de algemene ouderavonden iets verder in het 
schooljaar ingeroosterd.  

- Maandagavond 5 september voor de groepen 1/2 

- Dinsdagavond 6 september voor de groepen 5/6 

- Maandagavond 12 september voor de groepen 3/4 

- Dinsdagavond 13 september voor de groepen 7/8 
Studiemiddag 
Donderdag 22 september is de eerste studiemiddag van dit schooljaar. De 
kinderen zijn om 12:30 vrij. 

De groepen 1/2  
Oproep hulpouders 
De onderbouw heeft graag hulp van ouders bij het neerzetten en opruimen van het 
grootmateriaal in de kleutergymzaal. Hulp is nodig op de maandag om 8:45 en om 
15:00 uur. Bij interesse graag reageren naar Astrid: a.vanham@wpkeesboeke.nl 
Algemene ouderavond 
Maandagavond 5 september is de algemene ouderavond voor de ouders van de 
groepen 1/2. De avond start om 19:30 in de groep van uw kind. 
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Kennismakingsproject 
De onderbouw start met een kennismakingsproject. Elke dag krijgen 2 kinderen een 
koffer mee naar huis. Bij deze koffer zit een begeleidend schrijven zodat u weet wat 
de bedoeling is. 
Bezoek Kasteel Groeneveld 
De onderbouw is op zoek naar ouders die willen rijden naar en begeleiden tijdens 
de interactieve tentoonstelling 'Nederland is een Feest!' op Kasteel Groeneveld in 
Baarn. Voor de veiligheid van de kinderen zijn zitverhogers in de auto verplicht. 
Adres: Groeneveld 2, Baarn. 
Graag opgeven bij de medewerker van uw kind. Het gaat om de volgende data: 
* Dinsdag 20 september: groep Monique/ Wilma, 9.30 uur- ongeveer 11.30 uur 
* Woensdag 21 september: groep Heidi/ Anita, 9.30 uur- ongeveer 11.30 uur. 
* Donderdag 22 september: groep Trudy/ An v Gr, 9.30 uur- ongeveer 11.30 uur. 
* Vrijdag 23 september: groep Caroline/ Eegje, 9.30 uur- ongeveer 11.30 uur. 
* Vrijdag 23 september: groep Anneke/ Gisella, 13.00 uur- ongeveer 15.00 uur. 

De groepen 3/4 
Algemene ouderavond 
Maandagavond 12 september is de algemene ouderavond voor de ouders van de 
groepen 3/4. De avond start om 19:30 met een gezamenlijk gedeelte in de eigen 
groep van uw kind. Daarna gaan de ouders van groep 3 zich bezighouden met 

lezen en krijgen de ouders van groep 4 informatie over spelling en rekenen.  

De groepen 5/6 
Algemene ouderavond 
Dinsdagavond 6 september is de algemene ouderavond van de groepen 5/6. De 
avond start om 19.00 uur en bestaat uit drie onderdelen: 
- om 19.00 uur krijgt u informatie over het project van Kunstorkest voor zowel de 
kinderen van groep 5 als voor de kinderen van groep 6.  
- om 19.30 uur is er een gezamenlijk gedeelte in de eigen groep van uw kind 
- om 20.00 uur is er voor ieder leerjaar (groep 5 en groep 6 apart) een circuit waarbij 
u informatie krijgt over taal/spelling, rekenen en nieuwsbegrip, waarbij wij ook voor 
de ouders van groep 5 een beeld schetsen over het werken in de ronding en de 
planning. 

De groepen 7/8 
Kamp 
Maandag 5 september t/m woensdag 7 september gaan de groepen van Renée, 
Margot/Freek en Hans/Aukje op kamp. 
Woensdag 7 september t/m vrijdag 9 september gaan de groepen van Sanne en 
Nicky op kamp. 
Eventuele verdere informatie ontvangt u via de groepsmedewerker van uw kind. 
Algemene ouderavond 
Dinsdagavond 13 september is de algemene ouderavond van de groepen 7/8.  
De avond start om 19:30 in de groepsruimte van uw kind. Na de algemene 
informatie worden de ouders van de werkers van groep 7 geïnformeerd over het 
werken in de Ronding en de ouders van de groep 8 werkers worden geïnformeerd  
over het advies naar het voortgezet onderwijs. 

 
Met vriendelijke groet, 
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin,  
Teamleiders 


