Maandinfo december 2017
Beste ouders/verzorgers,
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 voor 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
Weekslot
Vrijdag 1 december is het weekslot van de groepen van Margot/Minke, Karen/Joyce, Anne/Laura,
Anneke/Gisella
Het weekslot start stipt om 14 uur en vindt plaats in de toneelzaal van het voortgezet onderwijs, u
kunt vanaf 13:45 uur in de zaal.
Er mogen niet meer bezoekers in de zaal dan dat er stoelen zijn. Deze regel moeten we helaas, op
last van de brandweer, streng hanteren.
Dit betekent dat iedere werker één kaartje krijgt.
Sinterklaas
Dinsdag 5 december is de viering van Sinterklaas.
De invulling van de viering in de groepen 1/2 staat later in dit bericht
In de groepen 3 tot en met 8 hebben de kinderen in de groep allemaal een lootje getrokken.
Zij maken thuis voor het kind dat ze getrokken hebben een cadeautje.
Sommige kinderen kunnen bij het maken van een cadeautje wel wat hulp gebruiken.
Dat ingepakte cadeautje en een kort gedichtje nemen ze op dinsdag 5 december mee naar school.
Studiedag
Donderdag 7 december is de derde studiemiddag van dit schooljaar.
De kinderen zijn om 12:30 vrij.
Kerststukjes
Voor het maken van de kerststukjes hebben alle kinderen nodig: een bakje, extra groene takjes, een
kaars en natuurlijke versierselen. Graag alle spullen in een plastic zak voorzien van de naam van het
kind. Bij de informatie van de groep staat op welk moment de stukjes worden gemaakt.
Verkoop kerstbomen op de kinderboerderij
Donderdag 7 december (let op; school is 12:30 uit), donderdag 14 december en dinsdag 19
december is de verkoop van kerstbomen, na schooltijd tot 16 uur.
Dinsdag 12 december mogelijke staking
Dinsdag 12 december is geprikt als mogelijke stakingsdag. De definitieve beslissing hierover is nog
niet gevallen. De groep PO-in actie is nog in overleg met de regering. Mocht de stakingsdag definitief
worden dan zullen de medewerkers van de Werkplaats ook staken en zal de school gesloten zijn.
Boerenkoolmaaltijd
Dinsdag 19 december is de traditionele boerenkoolmaaltijd voor alle groepen behalve 1/2.
De groepen van de onderbouw (1/2) hebben een aangepaste viering.
Kerstmarkt
Woensdagmiddag 20 december organiseren we weer een kerstmarkt. Vanaf 14.30 uur bent u
hiervoor van harte uitgenodigd op het plein voor het kleutergebouw.
We zijn voor de voorbereidingen voor de kerstmarkt op zoek naar oude kerstkaarten, kleine glazen
potjes en conservenblikken. U kunt deze inleveren bij de groepsmedeweker van uw kind.
De opbrengsten van de kerstmarkt gaan naar Ghana (zie bijlage).
Afscheid Jeroen Goes
Tijdens de kerstmarkt kunt u tevens afscheid nemen van Jeroen Goes als directeur van de
Werkplaats.
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Jaarslot
Vrijdag 22 december is het jaarslot, de school is om 13:15 uit.
Het jaarslot begint om:
9.00 uur voor de kleuters
10.15 voor de groepen 3/4
11.15 voor de groepen 5/6.
12.30 voor de groepen 7/8
Vanaf vrijdag 15 december hangt de intekenlijst voor kaartjes voor het jaarslot bij de klas van uw
kind. We verzoeken u om max.1 ouder per kind in te tekenen, er zijn helaas niet voldoende plekken
beschikbaar om aan alle verzoeken te kunnen voldoen.
Kerstvakantie
Aansluitend aan het jaarslot begint de kerstvakantie, maandag 8 januari hebben we een studiedag,
alle werkers zijn nog vrij.
De werkers worden dinsdag 9 januari 2018 weer op school verwacht.
De groepen 1/2
Sinterklaas
 Op maandag 4 december mogen alle kinderen van de onderbouw hun schoen zetten op
school. Hiervoor kunnen ze een schoen meenemen van thuis.
 Woensdag 6 december mogen de kinderen één cadeau dat zij gekregen hebben mee naar
school nemen; om te laten zien, erover te vertellen en om mee te spelen. Dit cadeau graag
voorzien van de naam van het kind.
Kerstmarkt
Tijdens de kerstmarkt op woensdag 20 december hebben wij ouderhulp nodig om de kinderen te
begeleiden. Bij iedere groep komt een intekenlijst te hangen waarop u kunt aangeven of u een
groepje kinderen kunt begeleiden tijdens de kerstmarkt.
Kerststukjes
De data voor het maken van de kerstukjes zijn, wat de kinderen mee moeten nemen staat in het stuk
algemeen boven in de maandinformatie.
Maandag 11 december: Heidi/ Anita, Anneke/ Gisella,
Woensdag 13 december: Caroline/ Eegje
Maandag 18 december: Monique/Wilma en Trudy(Sella)/Anneke
Kerstviering
Dinsdag 19 december: Kerstfeest, we starten in onze eigen groep met een kerstontbijt in pyjama.
Alle kinderen mogen die dag in pyjama op school komen, vergeet niet ‘gewone’ kleren mee te geven
voor de rest van de dag. Voor het ontbijt neemt ieder kind iets mee van thuis, jullie horen nog via de
groepsmedewerkers wat de kinderen mee moeten nemen.
De groepen 3/4
Schoen zetten
De kinderen in groep 3/4 mogen maandag 4 december hun schoen zetten op school.
Hiervoor kunnen ze een schoen meenemen van huis, of hun gymschoen gebruiken.
Sinterklaas
Dinsdag 5 december is de viering van Sinterklaas.
De invulling van de viering in de groepen 3 tot en met 8 staat in het stuk algemeen boven in de
maandinformatie.
Kerststukjes
Donderdag 14 december maken alle groepen 3/4 hun kerststukjes.
Wat de kinderen mee moeten nemen staat in het stuk algemeen boven in de maandinformatie.
Voor het maken van de kerststukjes hebben we ouderhulp nodig.
Wie zou er donderdag 14 dec van 10.45- 13.00 uur willen helpen? Opgeven kan via de mail naar
Anne (a.romeijn@wpkeesboeke.nl).
De groepen 5/6
Sinterklaas
Dinsdag 5 december is de viering van Sinterklaas.
De invulling van de viering in de groepen 3 tot en met 8 staat in het stuk algemeen boven in de
maandinformatie.
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Kerststukjes
Woensdag 13 december en donderdag 14 december maken de werkers van de groepen 5/6 hun
kerststukjes.
Wat de kinderen mee moeten nemen staat in het stuk algemeen boven in de maandinformatie.
Wilt u de kinderen op maandag 11 december alle benodigdheden meegeven?
De groepen 7/8
Project Midden-Amerika
Binnenkort start project Midden-Amerika. Heeft u materialen in huis die wij daarvoor mogen
gebruiken? Wij denken aan:
- oude lakens/ doeken die kapot mogen gaan?
- (vlaggen of andere) materialen of voorwerpen die aansluiten bij het onderwerp Midden-Amerika
voor de thematafel op de vloer? (Deze krijgt u na het project terug, zet er de naam van uw kind in
voor de zekerheid.)
Graag zouden wij deze materialen volgende week (week 48) willen verzamelen.
Deze kunt u inleveren bij de teamkamer van de bovenbouw.
Sinterklaas
Dinsdag 5 december is de viering van Sinterklaas.
De invulling van de viering in de groepen 3 tot en met 8 staat in het stuk algemeen boven in de
maandinformatie.
Informatieavonden voortgezet onderwijs De Bilt
Voor de ouders van groep 8 werkers zijn er in december informatieavonden over het voortgezet
onderwijs in de gemeente De Bilt. De mail hierover heeft u al ontvangen.
Kerststukjes
Maandag 18 december maken alle groepen 7/8 hun kerststukjes.
Wat de kinderen mee moeten nemen staat in het stuk algemeen boven in de maandinformatie.
Met vriendelijke groet,
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin
Teamleiders
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