
 
Aan alle werkers van team 6 en 
ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
Bilthoven, 18 augustus 2022 
 
 
Betreft: aanvullende informatie introweek 
 
 
Beste werkers en ouder(s)/verzorger(s), 
  
Namens alle medewerkers van team 6 heet ik je van harte welkom in het nieuwe 
schooljaar! Ik hoop dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad en uitgerust 
van start kunnen gaan. Vorig jaar was een bijzonder schooljaar. We weten nog niet wat 
dit jaar ons gaat brengen, maar we gaan zeker ons best doen en we hopen op een 
“normaal” schooljaar. 
  
In aanvulling op het schrijven van Jeroen Croes meld ik jullie een aantal bijzonderheden 
die alleen betrekking hebben op de werkers van team 6. 
  
Dinsdag 23 augustus t/m vrijdag 26 augustus staan in het teken van het leren kennen 
van elkaar en het team, teambuilding en een goede start van het leerjaar. Er zullen 
verschillende activiteiten zijn. De reguliere lessen starten de tweede schoolweek. 
 
Gedurende de eerste weken vinden ook de startgesprekken met ouder(s)/verzorger(s), 
werkers en de mentor plaats. We doen dat in zowel vwo 3 als vwo 4 met alle werkers. 
 
Hieronder staat het programma voor de eerste week. Gedurende de eerste week 
ontvangen de werkers het programma voor de tweede week in het weekbericht. 
 
vwo 3 
Dinsdag 23 augustus 
08.35 - 13.00 uur: Introductie leerjaar 3 op school.  
Woensdag 24 augustus 
14.00 – 16.00 uur: teambuilding extern (informatie en exacte tijden per klas volgen)  
Donderdag 25 augustus 
8.35 - 15.00 uur: mentorprogramma op school (informatie krijgen de werkers op 
school) 
Vrijdag 26 augustus 
8.35 - 13.00 uur: mentorprogramma op school (informatie krijgen de werkers op 
school) 
 
vwo 4 
Dinsdag 23 augustus 
11.00 - 13.00 uur: Introductie leerjaar 4 en voorbereiden pitches op school.  
Woensdag 24 augustus 
08.35-13.00 uur: roulerend programma met creatieve, sportieve activiteiten en pitches 
voor de nieuwe mentor en mentorgroep (informatie krijgen de werkers op school) 
Donderdag 25 augustus 
08.35 -17.00 kennismakingsgesprekken werker, ouders en mentor 
Vrijdag 26 augustus 
08.35-15.00 uur Klimbos Baarn met teambuildingsactiviteiten 
 
De belangrijke informatie over het werken in team 6 en diverse belangrijke data zijn 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 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  
 

https://www.wpkeesboeke.nl/vo/vo-algemeen/teams/team-6/Teamwijzer_team_6_2022-2023.pdf
mailto:t.jansen@wpkeesboeke.nl

