
 

 

 

Aan alle werkers van klas  

1D, 1E, 1F en ouder(s)/verzorger(s) 

 

Bilthoven, 18 augustus 2022 

 

Betreft: informatie introductieweek en informatieavond    

 

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 3 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 3 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 en duurt tot 10.30 uur. 

 

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 introductieweek. De eindtijden kunnen per dag verschillen, dat 

vind je terug in je rooster. Je start elke dag, met uitzondering van vrijdag, om 8.35 uur. 

 

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 

 

Op woensdag 24 augustus is een (opgeladen) laptop nodig. Deze dag gebruiken we om 

het Microsoft Office 365 pakket te installeren (Word, Excel, PowerPoint). Elke werker 

krijgt dit pakket van school. Om dit proces te vergemakkelijken, is 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.  

 

  



 

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’ of een koptelefoon aan te schaffen en deze na gebruik op te bergen in je 

locker, zodat je ze altijd bij de hand hebt.  

 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 werkers met dyslexie uit klas 1 is er een bijeenkomst 

voorafgaand aan deze informatieavond op woensdag 28 september.  

 Team 3 heeft een teamwijzer. Hierin staat uitgebreid hoe we werken en wat onze 

afspraken en regels zijn. Daarnaast staan daar de overgangsnormen beschreven. 

Ook kunnen jullie hier onze ICT afspraken vinden. Vakanties en lesvrije dagen 

staan hier ook in vermeld. 

De teamwijzer is te vinden op onze website: www.wpkeesboeke.nl, Keuze VO- 

algemeen- teaminformatie- team 1- teamwijzer. Ik wil jullie vragen om 

deze teamwijzer samen met zoon/dochter door te lezen.  

 

Met dringende vragen of suggesties kunnen jullie deze week bij mij terecht via 

t.spook@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 3. 

 

We gaan er samen een mooi jaar van maken! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle teamleden,  

 

Thijs Spook 

Teamleider team 3 (mavo-havo/havo-vwo klas 1 en 2) 

 

 

 

  

http://www.wpkeesboeke.nl/


Overzicht mentoren klas 1  

 

 

Mentoren 1D: 

- Leon van Steensel 

- l.steensel@wpkeesboeke.nl 

- Ghani Giuseppin 

- g.giuseppin@wpkeesboeke.nl 

-  

Mentoren 1E: 

- Kiona van Herwijnen 

- k.vanherwijnen@wpkeesboeke.nl 

- Yvonne de Haan 

- y.dehaan@wpkeesboeke.nl 

-  

Mentoren 1F: 

- Petra Rook 

- p.rook@wpkeesboeke.nl 

- Petra van Asten 

- p.vanasten@wpkeesboeke.nl 
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