NIEUWSBRIEF THERESIASCHOOL
VAN DE DIRECTIE
Een korte update vandaag in de nieuwsbrief. Dit omdat er een paar belangrijke zaken te melden zijn voor
ouders.
Lustrumkrant onderweg.
U zult nog even geduld moeten hebben met de lustrumkrant. We zijn bezig om alle stukjes van de kinderen
samen te brengen en dat kost nog even tijd.
Veiligheid op het fietspad bij het kleuterplein.
Van verschillende ouders krijgen wij het verzoek om iedereen die hun kind komt halen of brengen bij het
kleuterplein, te attenderen op het in acht nemen van de regels van veiligheid. Er ontstaan door het tekort
aan afstand tot elkaar en het blijven staan op het fietspad soms hachelijke situaties. Er is op die plaatsen
niet veel ruimte en we begrijpen dat het daardoor een extra uitdaging is. Daarom vragen we nog graag
even uw aandacht hiervoor. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Adviezen groepen acht.
De afgelopen twee weken hebben de leerkrachten van groepen 8 de adviezen gegeven voor het voortgezet
onderwijs. Dit is altijd een spannend moment voor de kinderen en een intensief moment voor de
leerkrachten, zeker nu het ook nog allemaal digitaal moest. Ik ben altijd blij dat ik mee mag denken en
praten, en zie dat zowel de leerlingen, de ouders alsook de leerkrachten over het algemeen blij zijn en
tevreden met het advies. We zijn echter nog niet helemaal klaar nu, want in april wacht de landelijke
eindtoets, waarbij geldt dat wanneer er een hoger resultaat behaald is dan het gegeven advies van de
basisschool, dat er dan de mogelijkheid is om het betreffende kind aan te melden op dat hogere niveau VOschool. Bij een lager resultaat blijft het advies van de basisschool staan. Ik wens de kinderen van groep 8 in
de komende periode nog heel veel succes bij het behalen en vasthouden van hun doelen.
Corona in school en gezin.
Het komt helaas wel eens voor dat een ouder positief getest wordt op Corona. De kinderen gaan dan direct
naar huis en gaan met het gezin in quarantaine. Meestal is dat 10 dagen. Omdat we dit best een lange
periode vinden, kunnen betreffende ouders contact leggen met de leerkracht van hun kind(eren) om
thuiswerk mee te krijgen van school.
Soms komt het voor dat ouders hun kind laten testen. Wanneer deze test zelf positief is maar het kind
ondervindt zelf geen klachten, dan gelden er andere periodes van quarantaine. Meestal maar drie dagen,
waarin het kind ook klachtenvrij moet blijven. Daarna mag het wel weer naar school.
Al met al blijft het soms zoeken naar hetgeen goed is om te doen. Wij blijven daarom de regelgeving vanuit
de GGD en RIVM als uitgangspunt houden.
Sint vult schoen in de Bilt en Bilthoven
De ondernemers in de Bilt en Bilthoven hebben de Sint zover gekregen om alle kinderen van groepen 1 t/m
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5 een presentje in hun schoen te laten krijgen. We wachten in spanning af. Volgende week komen de
schoenen terug…
Fijne Sinterklaasviering voor u en uw familie!

Ik wens u allen een heel fijn weekend. Blijft u vooral gezond.
Hartelijke groet,
Gerben Visser
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Vanuit de kerstcommissie.
Beste ouders/verzorgers,
Zoals heel veel andere dingen zal ook de Kerstviering dit jaar anders zijn door de corona maatregelen. Door
de kerstcommissie is er goed naar alle maatregelen gekeken om binnen de mogelijkheden een mooie
Kerstviering te organiseren.
Dit jaar zal de Kerstviering plaatsvinden op vrijdag 18 december 2020. Dit betekent dat de Kerstviering en
het kerstdiner van donderdagavond 17 december komen te vervallen.
Omdat het kerstdiner (normaliter vallend onder lesuren) in de avond hiermee vervalt, zullen de kinderen
op 17 en 18 december reguliere schooltijden hebben.
Dit houdt in dat de groepen 1 t/m 4 donderdagmiddag 17 december 2020 les hebben en de groepen 5
t/m 8 op vrijdagmiddag 18 december 2020 les hebben.
De vrije middagen zoals staat aangegeven in de jaarkalender vervallen daarmee.
Vrijdag 18 december:
Het kerstdiner wordt een kerstontbijt, waarbij we rekening houden met de corona regels. Dit houdt in dat
iedere leerling zelf zijn/haar ontbijtje mee neemt naar school, in een leuk mandje of iets anders.
U hoeft alleen voor het eten en drinken te zorgen. Bordjes, bestek en wat lekkers (verpakt) zal aangeleverd
worden door de OC.
Het ontbijt mag bestaan uit:
●
●
●
●
●
●
●

Mini kerststol / stukje kerststol
Croissant (evt. voorzien van beleg)
Wit bolletje (voorzien van beleg)
Bruin bolletje (voorzien van beleg)
Pakje chocomel
Pakje melk
Pakje sap

Hoe vieren wij Kerst op de Theresiaschool?
De komende weken werken wij door middel van de Adventsperiode toe naar Kerst. Dit doen wij vanaf
maandag 30 november, omdat zondag 29 november 1e Advent is. Per week komt er een verhaal aan de
orde die ons mee neemt op weg naar de geboorte van Jezus.
Tijdens de Kerstviering van 18 december vieren wij (alvast) de geboorte van Jezus.
Goede doelen:
Normaal gesproken houden we in de week voor Kerst een kerstmarkt waarbij we leuke werkjes van de
kinderen “verkopen” voor onze goede doelen. Helaas is dit nu ook niet mogelijk omdat ouders de school
niet in mogen. We denken op dit punt met elkaar nog even na om op een andere manier toch onze goede
doelen KIKA en School4kidsIndia te kunnen steunen. Wij delen onze ideeën op een later moment nog met
u.
We hopen zo met zijn allen er een mooi Kerstfeest van te maken.
Met vriendelijke groet,
Team Theresiaschool

jaargang 2019-2020, nummer 10, 17-07-2020
3

Vanuit de MR.
Eind november stond de derde digitale MR vergadering van dit schooljaar gepland. Hierbij een korte
terugkoppeling van de belangrijkste zaken die zijn besproken.
Naast de maatregelen die de school heeft genomen in verband met corona en de naleving ervan buiten het
schoolgebouw, het jaarverslag
van de school over 2019-2020 en de begroting, hebben we gesproken over:
- opvolging ouderenquête: De directie heeft aangegeven met de uitkomsten van de enquête die in
het voorjaar onder ouders is uitgezet aan de slag te zijn. In de tussenevaluatie van het schoolplan
dat in het eerste kwartaal van 2021 wordt gepubliceerd, zal worden aangegeven welke actie er
zijn/worden genomen en welke resultaten zijn behaald.
-

5-gelijke-schooldagen-model: we hebben een toelichting gekregen over de te nemen stappen in
het proces en op welke wijze de leerkrachten en ouders hierbij worden betrokken. In januari zal
verdere communicatie vanuit leerkrachten en MR volgen.

Wil je een keer een vergadering bijwonen? Dat kan! Meld je tevoren aan op mr@theresiaschool.nl. De
volgende vergadering is 21 januari 2021.
Groet vanuit de MR.

jaargang 2019-2020, nummer 10, 17-07-2020
4

