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Van de directie
Afgelopen weken heeft de werkgroep die de
kerstvieringen aan het voorbereiden is al
diverse bijeenkomsten georganiseerd om er
weer een mooie kerstperiode van te maken.
Toch voelt het dit jaar wat anders. Er is nogal
wat aan de hand in de wereld. Hoe gaan wij
daar als school op een verantwoorde manier
mee om.

Wij hebben ervoor gekozen om een klein,
maar betekenisvol signaal af te geven.
Normaal hangt de school vol kerstlampjes die
we tot ver in januari laten hangen. Dit jaar
kiezen we voor een andere manier van
versieren.
We hebben een grote ster aangeschaft die
boven de ingang van de school komt te
hangen, als een stralend licht.
De lampjes die normaal in de lokalen hangen
laten we dit jaar in de doos. De verlichte ster
boven de ingang van de school is dit jaar de
enige kerstversiering welke van buiten de
school is te zien.

In de school komen net als andere jaren de
kerstbomen te staan. We willen een signaal
afgeven, maar ook het feest van hoop voor
de toekomst vieren.

Kunt u ons signaal waarderen of juist niet,
laat het ons gerust weten. Daarvoor zullen we
in de aanloop naar kerst een poll uitzetten via
Social Schools.

Arjan en Lauré
Directie Theresiaschool

(Veiligheids)glas in deuren
Enkele weken geleden zijn de deuren van de
orthotheek en de administratie voorzien van
een raam. Met name de orthotheek was een
gesloten ruimte. In verband met de veiligheid
van de leerlingen én medewerkers was dat
niet wenselijk. De folie op de ramen van beide
ruimtes is inmiddels ook verwijderd. Daardoor

kun je nu ook vanaf het schoolplein in beide
ruimtes kijken.

Medezeggenschapsraad

Opnieuw oproep voor een nieuw MR lid
vanuit de ouders
Maaike heeft afgelopen donderdag na 3 jaar
afscheid genomen van de MR en we hebben
daarmee nieuwe invulling nodig. We zijn dan
ook als MR op zoek naar een ouder die zou
willen aanschuiven in de MR. We vergaderen
ongeveer 6x per jaar een avond op school
en soms zijn er buiten de vergaderingen nog
wat activiteiten. Vind je het leuk om dicht
bij het bestuur mee te kijken en op deze
manier de gehele school een stukje verder
te ondersteunen? Meld je dan aan via
mr@theresiaschool.nl.



Wijzigingen in de formatie
Na de kerstvakantie vinden een aantal
wijzigingen plaats in de formatie. Reden
hiervoor zijn het vertrek van meester Simon
en twee zwangerschappen in ons team.

Toelichting op vertrek meester Simon:
Sinds de start van dit schooljaar werkt
meester Simon op de vrijdag als leerkracht
in groep 1/2d naast juf Josette.
Meester Simon is bezig met de afronding
van zijn opleiding en is bijna klaar. Om zijn
kennis en ervaring te verbreden werkt hij
één dag per week op onze school. Daarnaast
is meester Simon werkzaam op Wereldwijs.
In verband met een tekort aan personeel op
Wereldwijs is ons gevraagd of meester
Simon zijn dag op de Theresiaschool kan
opgeven zodat hij voor Wereldwijs
beschikbaar is als leerkracht. Omdat wij de
beschikking hebben over voldoende
personeel hebben wij hiermee ingestemd.
We zijn blij dat we hiermee een andere
school uit onze stichting kunnen helpen en
bedanken meester Simon voor de prettige
samenwerking.

Toelichting op twee zwangerschappen:
Juf Marjolein (groep 4) zal rond de
kerstvakantie met verlof gaan. Naar
verwachting zal ze rond de meivakantie
weer starten met werken.
Juf Margo (groep 5) zal rond de
voorjaarsvakantie met verlof gaan. Naar
verwachting zal ze na de zomervakantie
weer starten met werken.

Hoewel beide collega’s op een ander tijdstip
met hun zwangerschapsverlof beginnen
hebben wij ervoor gekozen om in een keer
enkele wijzigingen door te voeren. Dit komt de
rust in de groepen ten goede. Na het weekend
zullen we naar alle ouders een mail sturen met
een overzicht van de aangepaste formatie.

Zó do�� ��j �a� �p �� T�er���a!
De vreedzame school
De Vreedzame School is een compleet
programma voor sociale competentie en
democratisch burgerschap. Afgelopen weken
hebben wij gewerkt aan:

We lossen conflicten zelf op

Hierbij staat conflictoplossing centraal. We
stimuleren kinderen hun conflicten voor zover
mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de
kinderen het niet lukt om een conflict zelf op
te lossen kunnen ze ondersteund worden door
een mediator. De mediator kan een leerkracht
zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat
we bij ons op school jaarlijks een aantal
leerlingen opleiden tot leerlingmediator. De
leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en
succesvol verlopen.
Kinderen solliciteren voor deze taak en de hele
groep heeft een belangrijke stem in welke
kinderen uiteindelijk opgeleid worden. Na de
training kunt u in school zien welke
leerlingmediatoren ‘dienst’ hebben op een
bepaalde dag. Het rooster hangt bij de
hoofdingang van de school.

Stichting Steun

OPROEP
We zijn vanuit Stichting Steun op zoek naar
twee nieuwe leden die het
bestuur willen komen versterken.

Stichting Steun is binnen de Theresiaschool
verantwoordelijk voor het innen
van de vrijwillige ouderbijdrage, evenals het
meebeslissen over de besteding ervan.

Heb je interesse om plaats te nemen in het
bestuur van Stichting Steun of wil
je meer informatie? Stuur dan uiterlijk 9
december a.s. een mail naar



stichtingsteun@theresiaschool.nl met naam
en telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Stichting Steun,
Sabine van Baarle

Informatie van externen

Bij de hoofdingang van de school staat een zuil met
folders van diverse instanties. Wilt u reclame
maken voor een vereniging etc. dan kunt u hier uw
folders in plaatsen. De school behoudt zich het
recht voor om folders te verwijderen.

Kerstmis in de OLV
Er zijn verschillende vieringen op 24, 25 en 26
december. Zaterdag 24 december om 18.00
uur is er een speciale gezinsviering met
kinderkoor en kerstspel. Het thema is: veilig
nest. De viering is voor alle leeftijden!
Zie ook: www.olvbilthoven.nl

http://www.olvbilthoven.nl

