
 

 
 
 
Aan alle werkers van klas 1A, 1B, 1C  
en ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
Bilthoven, 18 augustus 2022 
 
Betreft: informatie introductieweek en informatieavond    
 
Van: Irma Vossebeld (Teamleider team 1)         
 
 
Beste werkers en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Als aanvulling op de algemene brief ontvangen jullie hierbij de berichten die speciaal 
bestemd zijn voor alle 1e klas 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 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. Het schooljaar start voor jullie op 
dinsdagochtend 23 augustus om 8.35 uur. Jullie hebben dan tot 10.40 uur een 
programma op school. 
 
De eerste schoolweek staat in het teken van kennismaken 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 23 augustus meer over. Ook krijgen jullie dan het rooster van deze 
introweek. Sommige dagen zullen tot 13.00 uur duren en andere dagen tot 15.00 uur.  
De gewone lessen starten volgens rooster op woensdag 31 augustus.  
 
Op donderdag 25 augustus is er pas een (opgeladen) laptop nodig. Dus niet eerder! Elke 
werker krijgt het Microsoft Office 365-pakket van school (o.a. Word, Excel, Outlook, 
Powerpoint). We gaan dit donderdag installeren op de laptop. Het belangrijk dat de 
werker een laptop meeneemt met een eigen account en een eigen wachtwoord (dat 
bekend is). Je kunt dus geen account van ouders gebruiken.  
 
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  
- Schrijfpapier 
- Eventueel eten en drinken 

 
  



 
Verder nog een aantal verzoeken en opmerkingen 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.  
• Tip: zet de titel van het boek ook op de rug van het boek. Dat is handig als je de 

boeken uit je locker moet halen (zet de boeken dus horizontaal in je locker). 
• Om op school gebruik te kunnen maken van het audio-aanbod willen we je vragen 

‘oortjes’ aan te schaffen en deze na gebruik op te bergen in je locker, zodat je ze 
altijd bij de hand hebt. Bij wp-uren mag je met oortjes muziek luisteren (alleen op 
je laptop). 

• Wanneer je welk boek mee moet nemen, bespreken we tijdens de mentorlessen 
en de vaklessen.  

 
Mededelingen voor ouder(s)/verzorger(s): 

• Graag ontmoeten we alle ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 tijdens de eerste 
informatieavond op woensdag 28 september. Verdere informatie over deze 
avond volgt in een aparte uitnodiging die in de week van 19 september wordt 
verstuurd.  

• Voor de ouders van onze dyslectische werkers uit klas 1 is er een 
bijeenkomst voorafgaand aan deze informatieavond op woensdag 28 
september (start 19.00 uur). 

• Team 1 heeft een teamwijzer. Hierin staat uitgebreid hoe we werken en wat onze 
afspraken en regels zijn. Daarnaast staan daar de bevorderingsnormen 
beschreven. Ook kunnen jullie hier onze ICT afspraken vinden. Vakanties en 
lesvrije dagen staan hier ook in vermeld. 
De teamwijzer is als volgt te vinden op onze website: Teamwijzer Team 1.Ik wil 
jullie vragen om deze teamwijzer samen met jullie kind door te lezen. Ik wil jullie 
vragen om deze teamwijzer samen met jullie kind door te lezen.  

• Op dinsdag 30 augustus gaan we na blok 1 (10.30 uur) met klas 1A, 1B en 1C 
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 team1@wpkeesboeke.nl, zodat we hier 
rekening mee kunnen houden. We gaan met de fiets. Omdat we vanuit school 
daar naartoe gaan, is het fijn als er ouders/verzorgers meefietsen als extra 
begeleiding op de heenweg. Kunt u meefietsen? In dat geval graag hierover een 
bericht naar team1@wpkeesboeke.nl.  
Ons schoolbeleid is dat werkers zoveel mogelijk zelfstandig van en naar uitstapjes 
reizen. Wij fietsen bij dit uitstapje wel met alle brugklassers vanaf school naar het 
zwembad. Ook fietsen wij met alle brugklassers terug. Wij gaan ervan uit dat 
werkers zelfstandig vanaf een bepaald punt naar huis mogen fietsen. De exacte 
tijden geef ik nog door. 
 

Met dringende vragen of suggesties kunnen jullie deze week bij mij terecht via 
i.vossebeld@wpkeesboeke.nl. Vanaf dinsdag 23 augustus zijn de mentoren het eerste 
aanspreekpunt.  
 
Rest mij jullie allen nog een paar heerlijke vakantiedagen toe te wensen. 
Graag zien we jullie allemaal op dinsdag 23 augustus om 8.35 uur in team 1. 
 
We gaan er samen een mooi jaar van maken! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle teamleden,  
 
Irma Vossebeld 
Teamleider team 1 (mavo-havo klas 1 en 2) 
i.vossebeld@wpkeesboeke.nl 
 
 
  

https://www.wpkeesboeke.nl/vo/vo-algemeen/teams/team-1/teamwijzer_team_1_2022-2023_nieuwe_versie_22-08-18.pdf
mailto:team4@wpkeesboeke.nl
mailto:team4@wpkeesboeke.nl


Overzicht namen en mailadressen van mentoren, teamassistenten, 
onderwijsassistenten en teamleider 
 
Teamleden:                  
Mentoren 1A: 
Martine Hogerwerf m.hogerwerf@wpkeesboeke.nl  
Marc Bel m.bel@wpkeesboeke.nl 
 
Mentoren 1B: 
Anja Meenink a.meenink@wpkeesboeke.nl  
Adriaan Walpot a.walpot@wpkeesboeke.nl 
 
Mentoren 1C: 
Coen Hendriks c.hendriks@wpkeesboeke.nl 
Rosemarie van Herwaarden r.vanherwaarden@wpkeesboeke.nl  
 
 
Teamleiding en organisatie: 
Irma Vossebeld (teamleider) 
i.vossebeld@wpkeesboeke.nl  
 
Anja Vendrig (teamassistent op ma, wo, do, vr) 
a.vendrig2@wpkeesboeke.nl 
 
Mintra Ramdaras-Chotoe(teamassistent op di) 
m.chotoe@wpkeesboeke.nl 
 
Onderwijsassistent:  
Roos Wals (ma, di, do-ochtend, vr) 
r.wals@wpkeesboeke.nl  
 
William Blijham (di-middag, wo-ochtend, do-middag) 
w.blijham@wpkeesboeke.nl 
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