
Maandinfo september 

1 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het 
nieuwe schooljaar. 
 
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 2017-2018 is uitgedeeld aan alle oudste 
werkers. Mocht u een extra jaarkalender willen dan kunt u deze ophalen bij het 
secretariaat. Indien u de kalender niet nodig heeft (en de afspraken uit onze digitale 
agenda van onze site overneemt) dan kunt u deze terugbrengen bij het secretariaat. 
Startgesprekken 
Dinsdag 29 augustus en donderdag 31 augustus zijn de startgesprekken voor de 
ouders van de groepen 1, 3, 5, en 7. En de ouders van kinderen die dit schooljaar 
nieuw beginnen op de Werkplaats. 
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 4 september voor de groepen 1/2 

- Dinsdagavond 5 september voor de groepen 5/6 

- Maandagavond 11 september voor de groepen 3/4 

- Dinsdagavond 26 september voor de groepen 7//8 
Woensdag 13 september ‘Kees Boekedag’  
School is 14:30 uit 
Op woensdag zal een in iedere groep/bouw een dagdeel besteed worden aan de 
geschiedenis van de school. 
Studiemiddag 
Donderdagmiddag 28 september is de eerste studiemiddag van dit schooljaar. De 
school is om 12:30 uit. 

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. Geïnteresseerde ouders kunnen reageren naar Astrid: 
a.vanham@wpkeesboeke.nl 
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Tevens zoeken wij ouderhulp bij het afbreken van een speelhuisje bij het K.D.V. en 
wederopbouw in het instroomlokaal bij de kleuters, U kan zich hiervoor ook bij Astrid 
opgeven. 
Algemene ouderavond 
Maandagavond 4 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. 
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. 
Dinsdag 26 september starten wij met het Gruffalo project.(i.v.m. de 
Kinderboekenweek). 

De groepen 3/4 
Algemene ouderavond 
Maandagavond 11 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 5 september is de algemene ouderavond van de groepen 5/6. De 
avond start om 19.30 uur met een gezamenlijk gedeelte in de eigen groep van uw 
kind. Centraal staat de kennismaking met elkaar en informatie over het werken in de 
Ronding. 
Rond 20.15 uur start het tweede deel van de avond met inhoudelijke informatie 
bedoeld voor de ouders van groep 5 over de verschillende vakgebieden. Voor de 
ouders van groep 6 eindigt hier de ouderavond. 
Kamp 
De groepen 5/6 gaan op kamp op maandag 9 oktober en dinsdag 10 oktober. 
Nadere informatie volgt. 

De groepen 7/8 
Kamp 
Maandag 4 september t/m woensdag 6 september gaat de groep van Hans/Aukje. 
Woensdag 6 september t/m vrijdag 8 september gaat de groep van Nicky. 
Maandag 11 september t/m woensdag 13 september gaat de groep van 
Margot/Minke. 
Woensdag 13 september t/m vrijdag 15 september gaat de groep van Sanne/Freek. 
Maandag 18 september t/m woensdag 20 september gaat de groep van Renée. 
Eventuele verdere informatie ontvangt u via de groepsmedewerker van uw kind. 
Algemene ouderavond 
Dinsdagavond 26 september is de algemene ouderavond van de groepen 7/8. De 
avond start om 19:30 in de groepsruimte van uw kind. De ouders van de werkers 
van groep 7 krijgen informatie over het werken in de Ronding, de ouders van de 
groep 8 werkers krijgen informatie over het advies naar het voortgezet onderwijs. 

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

 


