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Aan alle werkers van klas 1A, 1B, 1C, 
2A, 2B en 2C en de ouders/verzorgers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilthoven, 22 augustus 2018 
 
Betreft: Aanvullende informatie introductie week    
   
Van: Irma Vossebeld (teamleider team 1)             
 
 
 
Beste werkers en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Als aanvulling op de algemene brief ontvangen jullie hierbij een aantal berichten die 
speciaal bestemd zijn voor alle werkers van team 1 en hun ouder(s)/verzorger(s). 
 
Na een lange zomer is het fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten. 
We zien dan ook uit naar de start van het nieuwe schooljaar! 
 
Voor de werkers uit leerjaar 1 zal de eerste schooldag op het middelbaar onderwijs een 
spannend moment zijn. De medewerkers van team 1 doen er alles aan om ervoor te 
zorgen dat jullie je zo snel mogelijk thuis voelen. Ook de werkers van leerjaar 2 zullen 
daarbij helpen.  
 
Voor de werkers uit leerjaar 2 zal het na zo’n lange vakantie weer even wennen zijn. 
Jullie verhuizen naar de andere kant en hebben al een jaar ervaring, maar je gaat 
merken dat het tweede jaar toch wel echt anders is.  
 
De eerste schoolweek staat geheel in het teken van (hernieuwde) kennismaking met 
elkaar, onze manier van werken, het gebouw en de omgeving.  
Met het oog daarop is er een speciaal programma. De mentoren vertellen hier 
dinsdagochtend meer over. Op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 augustus 
eindigt de schooldag om 13.00 uur en op vrijdag 31 augustus om 15.00 uur.   
 
Goed om te weten dat je op dinsdag 28 augustus niet alle boeken tegelijk mee hoeft te 
brengen. Vanwege de hoeveelheid kun je dit het beste verdelen over meerdere dagen.  
 
Het is belangrijk dat je op de eerste schooldag het volgende bij je hebt: 
Voor alle werkers: 

- Etui met pennen, potloden, gum, schaar en lijm.  
- Twee of meer snelhechters (voor o.a. de weekplanner). 
- Schriften (of als je daar liever mee werkt een multomap met tabbladen).  
- Eten en drinken. 
- Schoolpasje; de werkers van klas 1 krijgen hun schoolpasje nog.  
- Eventueel wat geld om het schoolpasje op te waarderen.  
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Daarnaast voor de werkers uit klas 1 ook: 
- Een vakantiefoto waar je zelf op staat.  
- € 5 borg voor de huur van de locker. Dit geld kun je bij de teamassistent, Anja, 

inleveren. Aan het einde van je schoolloopbaan krijg je dit bedrag weer terug. 
- Je laptop hoef je pas op donderdag 30 augustus mee te nemen. Die dag gaan we 

ermee aan de slag. Graag opgeladen meenemen. 
 
Verder nog een aantal verzoeken aan onze werkers: 

• Kaft al je (leer-)boeken.  
• Schrijf daarnaast met potlood je naam in ieder boek. Schrijf met dikke stift je 

naam en klas op je werkboeken, de kaft van de leerboeken, je etui en 
rekenmachine.  

• Schrijf de titel van het boek ook op de rug (het smalle deel) van de boeken: dat 
helpt om snel boeken uit je locker te halen. 

• Je hoeft niet per se een agenda aan te schaffen omdat je van ons wekelijks een 
uitdraai van de weekplanner krijgt en een week-werker-agenda. Daarmee kun je 
je eigen werk plannen. 

• Om op school gebruik te kunnen maken van het audio-aanbod willen we je 
vragen ‘oortjes’ of een koptelefoon aan te schaffen en deze op te bergen in je 
locker zodat je ze altijd bij de hand hebt.  

 
En mededelingen voor ouder(s)/verzorger(s): 

• De ouders van de werkers van klas 1 wil ik vragen te controleren of de brief die 
per post verstuurd is ook via de mail aangekomen is op de mailadressen die bij 
aanmelding doorgegeven zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan graag hierover 
een bericht naar team1@wpkeesboeke.nl met daarin vermeld het juiste 
mailadres.   

• Op vrijdag 31 augustus gaan we  om 11.30 uur met heel team 1 
zwemmen in zwembad Dijnselburg, Badmeester Schenkpad 8, 3705 GK 
Zeist. We gaan ervan uit dat werkers een zwemdiploma hebben. Mocht dit niet 
het geval zijn, dan graag hierover een bericht naar de mentor, zodat we hier 
rekening mee kunnen houden. We gaan met de fiets. Zoals ook in de 
teamwijzer vermeld staat, gaan we er normaliter vanuit dat werkers zelfstandig 
fietsen. Voor de werkers van klas 1 willen we deze eerste week hierop een 
uitzondering maken. Er is immers al zoveel nieuw. Daarom hierbij de oproep 
voor extra begeleiders op de heenweg. Als het lukt om mee te fietsen 
dan graag hierover een bericht naar team1@wpkeesboeke.nl.   
We gaan er wel vanuit dat werkers na afloop (om 14.30 uur) zelfstandig naar 
huis fietsen. Mocht dit op bezwaren stuiten, graag ook dat doorgeven. De team 1 
medewerkers fietsen met degenen die willen terug naar de Werkplaats. 

• Graag ontmoeten we alle ouder(s)/verzorger(s) tijdens de eerste 
informatieavond op maandag 10 september. De avond start om 19.30 uur. Na 
een algemeen gedeelte in de Grote Zaal wordt de avond vervolgd in de 
mentorgroepen. Bij verhindering graag hierover een bericht 
naar team1@wpkeesboeke.nl.  
Voor de ouders van dyslectische werkers uit klas 1 start al om 19.00 
uur een speciale bijeenkomst in team 1.  

• De werkers van klas 1 krijgen de papieren versie van de teamwijzer mee naar 
huis. Deze is ook te vinden op onze VO site: algemeen=> teaminformatie=> 
team 1=> teamwijzer. Ik wil alle ouder(s)/verzorger(s) vragen om deze wijzer 
samen met zoon/dochter door te lezen.   

• Het hele team zal zich tijdens de informatieavond voorstellen. Onderaan deze 
brief staan de namen en e-mailadressen van alle mentoren van team 1. 

• Uit oogpunt van preventie wil ik jullie tot slot vragen je zoon/dochter te 
controleren op hoofdluis.  
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Met dringende vragen of suggesties kunnen jullie nu bij mij terecht via 
i.vossebeld@wpkeesboeke.nl. Vanaf dinsdag 28 augustus blijven de mentoren het 
eerste aanspreekpunt.  
 
 
Mij rest jullie allen nog een paar heerlijke vakantiedagen toe te wensen. 
Graag tot dinsdag 28 augustus  

• klas 1 start om 8.35 uur  
• klas 2 start om 9.15 uur 

 
We gaan er samen een leerzaam en plezierig jaar van maken! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle teamleden,  
 
 
 
Irma Vossebeld 
 
Teamleider team 1 
 
 

 
Mentoren 1A:  

• Rik de Wit (techniek) 
r.dewit@wpkeesboeke.nl 
 

• Bibian Jacobs (geschiedenis, Nederlands en teambegeleider) 
b.jacobs@wpkeesboeke.nl 
 
 

Mentoren 1B:  
• Anja Meenink (beeldende vorming) 

a.meenink@wpkeesboeke.nl 
 

• Martine Hogerwerf (wiskunde) 
m.hogerwerf@wpkeesboeke.nl 
 
 

Mentor 1C:  
• Coen Hendriks (lichamelijke opvoeding) 

c.hendriks@wpkeesboeke.nl 
 

• Manon van Omme (vervanging Samira Bibi wegens ziekte, Duits) 
m.vanomme@wpkeesboeke.nl  

 
 
 
Mentoren 2A:  

• Manon van Omme (Duits) 
m.vanomme@wpkeesboeke.nl  
 

• Adriaan Walpot (Engels) 
a.walpot@wpkeesboeke.nl 
 
 

mailto:i.vossebeld@wpkeesboeke.nl
mailto:r.dewit@wpkeesboeke.nl
mailto:r.dewit@wpkeesboeke.nl
mailto:b.jacobs@wpkeesboeke.nl
mailto:a.meenink@wpkeesboeke.nl
mailto:m.hogerwerf@wpkeesboeke.nl
mailto:c.hendriks@wpkeesboeke.nl
mailto:m.vanomme@wpkeesboeke.nl
mailto:m.vanomme@wpkeesboeke.nl
mailto:a.walpot@wpkeesboeke.nl


4 
 

Mentoren2B:  
• Yvonne Ordelmans (biologie en Engels) 

y.ordelmans@wpkeesboeke.nl  
 

• Erik Geerlings (wiskunde)  
e.geerlings@wpkeesboeke.nl  
 

Mentoren 2C:   
• Merel de Kruiff (Frans) 

m.dekruiff@wpkeesboeke.nl  
 

• Robert Pennings (aardrijkskunde)  
r.pennings@wpkeesboeke.nl  
 
 

Overige teamleden: 
Niek van der Weijden (vervanging Nederlands Samira Bibi) 
n.vanderweijden@wpkeesboeke.nl 
 
 
Teamleiding en organisatie:  
Irma Vossebeld (teamleider)                                              
i.vossebeld@wpkeesboeke.nl  
 
Anja Vendrig (teamassistent) 
a.vendrig2@wpkeesboeke.nl  
 
 
Algemene vragen over zaken betreffende team 1 en het doorgeven van ziekte of 
afwezigheid van uw kind kunt u mailen aan: team1@wpkeesboeke.nl 
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