
 
Aan alle werkers van klas 1G, G1A, G1B,  
2G, G2A en G2B en ouders/verzorgers 
 
 
 
 
Bilthoven, 22 augustus 2018 
 
Betreft: informatie introweek      
 
Van: Ria Friesen (teamleider team 4)             
 
 
 
Beste werker en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Als aanvulling op de algemene brief ontvangen jullie hierbij de berichten die speciaal 
bestemd zijn voor alle werkers van team 4 en hun ouders. 
 
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 een spannend 
moment zijn. De medewerkers van team 4 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 van het domein en daar komt bij dat we een aantal 
dingen komend jaar ook weer anders doen.  
 
De eerste schoolweek staat 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. Op vrijdag 31 augustus om 15.00 uur. 
 
De werkers van klas 1G, G1A en G1B kunnen dinsdag 28 augustus de laptop thuis 
laten. Op woensdag 29 augustus is de laptop wel nodig.  
 
Voor alle werkers geldt dat het meebrengen van de boeken het beste verdeeld kan 
worden over meerdere dagen in deze eerste schoolweek.  
 
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). 
- Een paar schriften. 
- Eten en drinken. 
- Schoolpasje; de werkers van klas 1 krijgen hun schoolpasje nog.  
- Eventueel wat geld om het schoolpasje op te waarderen.  
- En heel graag planten voor in het domein.  

Daarnaast voor de werkers uit klas 1 ook: 
- € 5 borg voor de huur van het kluisje. Dit geld kun je bij Sonnia, de 

teamassistente, inleveren. Aan het einde van je schoolloopbaan krijg je dit bedrag 
weer terug. 

 
  



Verder nog een aantal verzoeken aan onze werkers: 
• Kaft al je (leer-)boeken.  
• Schrijf met dikke stift je naam en klas op je werkboeken, de kaft van de 

leerboeken, je etui en je rekenmachine.  
• Om op school gebruik te kunnen maken van het audio-aanbod willen we je vragen 

‘oortjes’ aan te schaffen en deze op te bergen in je kluisje zodat je ze altijd bij 
de hand hebt.  

 
En mededelingen voor ouders/verzorgers: 

• 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 team4@wpkeesboeke.nl met daarin vermeld het juiste 
mailadres.  

• Op vrijdag 31 augustus gaan we na blok 1 met heel team 4 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 
team4@wpkeesboeke.nl.  
We gaan er wel vanuit dat werkers na afloop zelfstandig naar huis fietsen. Mocht 
dit op bezwaren stuiten, graag ook dat doorgeven. De exacte begin- en eindtijd 
van deze activiteit geef ik nog door. 

• 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 4=> teamwijzer. Ik wil alle ouders/verzorgers vragen om deze wijzer samen 
met zoon/dochter door te lezen.  

• Graag ontmoeten we alle ouders/verzorgers tijdens de eerste informatieavond van 
woensdag 12 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 team4@wpkeesboeke.nl. 
Voor de ouders van dyslectische werkers uit klas 1 start al om 19.00 uur een 
speciale bijeenkomst.  

• Het hele team zal zich tijdens de informatieavond voorstellen. Onderaan deze 
brief staan de namen en e-mailadressen van alle medewerkers die lesgeven aan 
de klassen uit team 4. 

• Uit oogpunt van preventie wil ik jullie tot slot vragen zoon/dochter te controleren 
op hoofdluis.  

 
Met dringende vragen of suggesties kunnen jullie nu bij mij terecht via 
r.friesen@wpkeesboeke.nl. Vanaf dinsdag 28 augustus blijven de mentoren het eerste 
aanspreekpunt.  
 
Rest mij jullie allen nog een paar heerlijke vakantiedagen toe te wensen. 
Graag tot dinsdag 28 augustus (klas 1 start 8.35 uur en klas 2 om 9.15 uur). 
 
We gaan er samen een leerzaam en plezierig jaar van maken! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle teamleden,  
 
Ria Friesen 
Teamleider team 4 
r.friesen@wpkeesboeke.nl 
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1. Vaste  teamleden                   
Mentoren 1G: 

- Edith van Doorn (Engels) 
e.vandoorn@wpkeesboeke.nl 

- Lars de Graaf (gym) 
l.degraaf@wpkeesboeke.nl 

Mentoren G1A: 
- Thijs Spook (muziek) 

t.spook@wpkeesboeke.nl 
- Nicole Verhoeven (wiskunde/rekenen) 

n.verhoeven@wpkeesboeke.nl 
Mentor G1B: 

- Evelien Edelbroek (Nederlands) 
e.edelbroek@wpkeesboeke.nl  

Mentoren 2G: 
- Susan Alberti (natuurkunde) 

s.alberti@wpkeesboeke.nl 
- Marjolein Leo (Frans) 

m.leo@wpkeesboeke.nl 
Mentoren G2A: 

- Kevin van Kampen (biologie) 
k.vankampen@wpkeesboeke.nl 

- Ingrid Paulis (Duits) 
i.paulis@wpkeesboeke.nl 

Mentoren G2B:  
- Karlien Hamilton (beeldende vakken) 

k.hamilton@wpkeesboeke.nl  
- Sandra Zwaanenburg (geschiedenis) 

            s.zwaanenburg@wpkeesboeke.nl 
 
Valentijn de Marez Oyens (wiskunde) 

- v.demarezoyens@wpkeesboeke.nl  
Hidde van Lotringen (aardrijkskunde) 

- h.vanlotringen@wpkeesboeke.nl  
 
Teamleiding en organisatie: 
Ria Friesen (teamleider)                                             
r.friesen@wpkeesboeke.nl 
 
Sonnia van Dijk (team assistent)                                           
s.vandijk1@wpkeesboeke.nl 

 
2. De invliegers 

In team 4 geven ook medewerkers les die afkomstig zijn uit een ander team. We 
noemen hen invliegers.  

Nederlands: 
- Jolijn Klein Kranenbarg (G1A); j.kleinkranenbarg@wpkeesboeke.nl 
- Marian Kleverkamp (1G, 2G); m.kleverkamp@wpkeesboeke.nl 

Frans: 
- Josephine Raaijmakers (G2A); j.raaijmakers@wpkeesboeke.nl 

Latijn en Grieks: 
- Judith Richter (G2A, G2B); j.richter@wpkeesboeke.nl 
- Jorg van Rooijen (G1A, G1B, G2A, G2B); j.vanrooijen@wpkeesboeke.nl  

Aardrijkskunde: 
- Job van Wakeren (1G, G1A, G1B, G2A); j.vanwakeren@wpkeesboeke.nl  
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Beeldende vakken 

- Kiona van Herwijnen (klas 2); k.vanherwijnen@wpkeesboeke.nl 
- Anja Meenink (klas 1); a.meenink@wpkeesboeke.nl 
- Anne Stolk (klas 1 en 2); a.stolk@wpkeesboeke.nl 

Techniek  
- Rik de Wit (klas 1 en 2); r.dewit@wpkeesboeke.nl 

Drama 
- Claartje van Opstal (klas 1 en 2); c.vanopstal@wpkeesboeke.nl  

Gym 
- Coen Hendriks (klas 2); c.hendriks@wpkeesboeke.nl 
- Ingmar de Jong (klas 1 en 2); i.dejong@wpkeesboeke.nl 
- Meike de Lange (klas 1); m.delange@wpkeesboeke.nl  

Dans  
- Suzanne Gorter (klas 1); s.gorter@wpkeesboeke.nl  

Koken  
- Agnes Kepel (klas 1); a.kepel@wpkeesboeke.nl 

 
 

mailto:k.vanherwijnen@wpkeesboeke.nl
mailto:a.meenink@wpkeesboeke.nl
mailto:a.stolk@wpkeesboeke.nl
mailto:r.dewit@wpkeesboeke.nl
mailto:c.vanopstal@wpkeesboeke.nl
mailto:c.hendriks@wpkeesboeke.nl
mailto:n.kleijwegt@wpkeesboeke.nl
mailto:m.delange@wpkeesboeke.nl
mailto:s.gorter@wpkeesboeke.nl
mailto:a.kepel@wpkeesboeke

