
Aan alle werkers en ouders van team 6 
 
 
Bilthoven, 22 augustus 2018 
 
 
Betreft: Aanvullende informatie eerste week 
 
 
Beste werkers en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Namens al de medewerkers van team 6 nodig ik jullie van harte uit voor het nieuwe 
schooljaar 2018 – 2019. Wij hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en voldoende 
energie hebben opgedaan voor een leerzaam nieuw jaar. 
 
Werkers uit vwo 3 worden dinsdag 28 augustus van 8.35 uur tot 13.00 uur op school 
verwacht en werkers uit vwo 4 die dag van 11.00 uur tot 13.00 uur. 
Jullie krijgen dan van je mentor je rooster en andere nuttige informatie en je hoort tevens 
wat we die week verder gaan doen. 
 
Op woensdag 29 augustus gaan de werkers van vwo 3 samen met hun mentoren van 8.35 - 
13.00 uur aan de slag met teambuildingsactiviteiten op school. 
Op woensdag 29 augustus maken de werkers van vwo 4 met hun mentoren met de fiets 
van 8.35 - 13.00 uur een uitstapje naar Lage Vuursche om daar te gaan klimmen. 
Aanvullende informatie komt dinsdag. 
 
Donderdag 30 en vrijdag 31 augustus gaan de werkers van vwo 3 van 8.35 tot 15.00 uur 
met de mentoren aan de slag met activiteiten rondom de start van het portfolio. 
Aanvullende informatie volgt dinsdag. 
Op donderdag 30 augustus start voor vwo 4 het gewone lesprogramma met een rooster in 
aangepaste vorm. 
Het blok expressie van vwo 4 start vrijdag 1 september het derde blok, maar op 
vrijdagmiddag 31 augustus zijn de werkers uit vwo 4 nog vrij vanaf 13.00 uur. 
 
De werkers met taken leveren op dinsdag hun taak in en laten die ook aftekenen door de 
team assistent of de teamleider. 
  
De belangrijke informatie over het werken in team 6 is te vinden in de teamwijzer. Het is 
belangrijk om deze goed door te lezen. Op school besteden we in de mentoruren uiteraard 
aandacht aan een aantal belangrijke zaken die daarin vermeld staan. De teamwijzer is te op 
de website van de school te vinden.  
 
Wij hebben er zin in. Ik hoop dat jullie ook zin hebben in het nieuwe schooljaar! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
  
Thimo Jansen 
Teamleider team 6 
Werkplaats Kindergemeenschap 
Kees Boekelaan 12 
3723 BA Bilthoven 
Telefoon: 030 - 2 28 28 41 
E-mail: t.jansen@wpkeesboeke.nl  
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