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Jaarkalender  
 

Van de directie 

 

Formatie 2018-2019 

Het formatieplaatje voor volgend schooljaar is bijna compleet. Vandaag 

zullen de kinderen in hun groep van hun huidige leerkracht ook horen wie 

hun nieuwe juf of meester wordt. We hebben afgesproken dat ook op andere 

Deltascholen de formatieplaatjes vandaag met ouders worden gedeeld.  
 

Er zijn vooralsnog 4 nieuwe medewerkers die we op de Theresiaschool 

mogen verwelkomen ; juf Melinda Ruijssenaars (groep 1), juf Pascale van 

der Velden (groep 8), juf Mieke van Stipdonk (groep 8) en juf Esther 

Grootendorst (ambulant inzetbaar). Juf Chloé is niet helemaal nieuw, zij gaat 

in groep 3 verder waar zij haar eindstage zal gaan volmaken. Ook blijft 

meester Henk in ons midden. Er is nog vacatureruimte in één groep 5. 

Daarvoor voeren we de komende periode nog gesprekken met kandidaten. 

We hopen de kinderen van groep 4A zo snel mogelijk ook te kunnen melden 

wie hun leerkracht wordt. 
 

Er zijn ook leerkrachten die naar een andere Deltaschool gaan of met 

pensioen ; juf Marjolein Mimpen (naar de Regenboog), juf Patricia 

Zwagemaker (blijft op de Van Dijckschool), juf Marleen Sederel (naar de 

Regenboog) en juf Marianne Brouwer (met pensioen). 
 

Juf Lauré Ursem gaat IB werkzaamheden uitvoeren voor de groepen 1 t/m 4, 

naast juf Angeline Franssen-Spijkers voor de groepen 5 t/m 8.  
U zult in het plaatje ook zien dat er meer ambulante medewerkers in school 

zijn vanaf volgend jaar. We proberen hiermee het tekort aan invallers bij 

ziekte en/of afwezigheid op te lossen. Deze mensen zijn onmisbaar en zullen 

ook structureel ingezet worden wanneer er geen afwezigheid van 

groepsleerkrachten is. 

 

Hieronder vindt u het overzicht van alle groepen.  

 

Finale Estafette 

Vanmiddag wordt er door de jongens van groepen 6,7 en 8 weer hard 

gelopen om de estafette, de afsluiting van de sprotdagen deze week, winnend 

af te sluiten en de beker mee naar de Theresiaschool te halen. Mocht u even 

tijd hebben om te komen aanmoedigen, dan bent u van harte welkom tussen 

14.15 – 15.00 uur, dan zullen de wedstrijden gelopen worden. 
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Inzetschema 
Theresia 2018-
2019        versie  5/31/2018  

           

Groep 
huidige 
groep van Maandag Maandag Dinsdag Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdag Vrijdag Vrijdag 

 leerkracht morgen middag morgen middag morgen morgen middag morgen middag 

1B nvt Judy Judy Judy Judy Judy Marion Marion Marion  

1A nvt Marieke Marieke Marieke Marieke Melinda Melinda Melinda Melinda  

           

           

2A nvt 
Marie-
Louise 

Marie-
Louise 

Marie-
Louise 

Marie-
Louise 

Marie-
Louise 

Marie-
Louise 

Marie-
Louise 

Marie-
Louise  

2B nvt Marion Marion Marion Marion Monique  Monique  Monique  Monique   

           

Ambulant  Monique Monique Hennie Hennie Hennie Hennie Hennie   

Inval bij 
calamiteit         Hennie  

Mogelijke 
extra       Marieke Marieke Marieke   

           

3A 
Nanette 
/Marieke Nanette Nanette Nanette Nanette Annemarie Nanette Nanette Nanette  

3B 
Monique/ 
Marion 

Annem/ 
Chloé 

Annem/ 
Chloé 

Annem/ 
Chloé 

Annem/ 
Chloé Renée Renée Renée Renée  

           

Ambulant  Myriam Myriam Annemarie Annemarie Hedwig Hedwig Hedwig Hedwig  

  Annemarie Annemarie    Hennie res Hennie res   

Extra      Johan   Johan  

4A 
Lauré/ 
Renée Eefke Eefke Eefke Eefke Eefke Eefke Eefke Eefke Eefke 

4B Elise Jeannette Jeannette Jeannette Jeannette Myriam Myriam Myriam Myriam  

           

5A 
Jeannette/ 
Myriam Vacat. Vacat. Vacat. Vacat. Vacat. Vacat. Vacat. Vacat. Vacat. 

5B 
Annemarie/ 
Marjolein Citty Citty Citty Citty Citty 

Henk/ 
André 

Henk/ 
André Citty Citty 

           

6A Citty Elise Elise Elise Elise Elise Elise Elise Elise Elise 

6B 
Angela/ 
André Rene H Rene H Rene H Rene H Rene H Rene H Rene H Rene H Rene H 

           

           

Ambulant  Frederieke Frederieke Frederieke Frederieke Henk 
Henk / 
André 

Henk / 
André Henk  Henk  
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Groep 
huidige 
groep van Maandag Maandag Dinsdag Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdag Vrijdag Vrijdag 

 leerkracht morgen middag morgen middag morgen morgen middag morgen middag 

7A Marleen Inge  Inge Inge Inge Inge Inge Inge Inge Inge 

7B Rene H Margo Margo Margo Margo Margo Mariët Mariët Margo Margo 

           

8A Inge Angela Angela Angela Angela Angela Pascale Pascale Pascale Pascale 

8B Margo Mieke Mieke Mieke Mieke Mieke Jaap Jaap Jaap Jaap 

      Jaap     

Ambulant  Jaap Jaap Mariëlle Mariëlle Mariët Mariëlle Mariëlle Vacat. Vacat. 

           

Gym nvt Monique A Monique A Monique A Monique A Monique A Maarten Maarten Maarten Maarten 

Ambulant 
overall nvt Esther Esther Esther Esther Esther Esther Esther Esther Esther 

           

BoCo's      Jaap     

      Marieke     

IB 1 t/m 4  Lauré Lauré Lauré Lauré Lauré     

IB 5 t/m 8  Angeline Angeline Angeline Angeline  Angeline Angeline   

           

Administratie  Margreet Margreet Margreet Margreet  Margreet Margreet   

Conciërge      René   René René 

           

 

 

Hangende jongeren bij de school. 

De omwonenden van de school geven aan dat met het mooie weer en de lange avonden, het 

plein ook weer erg in trek is bij jeugd die ’s avonds na sluitingstijd van het plein (20.00 uur) op 

het plein is. Daarmee is de nodige avondrust in het geding én er wordt ook geregeld 

(bierfles)glas geruimd van het plein of iets kapot gemaakt. We proberen daarom samen met de 

omwonenden, JBA beveiliging en de politie om de schoolomgeving rustig te houden, ook na 

20.00 uur. De hekken zijn dan gesloten en het is niet toegestaan om dan nog op het plein te 

komen. In het weekend is het plein ook open van 8.00 uur – 20.00 uur. Iedereen is in deze tijd 

van harte welkom. 

Fietsen “verplaatst” 

Het gebeurt gelukkig niet vaak maar zo af en toe worden er fietsen weggenomen bij de 

fietsenrekken naast de school, de rekken die bij de kleuteringang aan de buitenzijde van het hek 

staan. Kinderen spelen dan zelf op het Biltse Meertje veld en zetten hun fiets (op slot of niet) in 

deze rekken. Ook deze week is dat weer bij twee kinderen van de school gebeurd. Gelukkig zijn 
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de fietsen elders in de wijk/dorp terug gevonden, maar het is bijzonder vervelend als het je 

overkomt. Wij raden kinderen dan ook aan om hun fiets goed op slot te zetten, liefst met een 

ketting aan het fietsenrek. Ook is het beter om de fiets op het voorplein te laten staan. Daar is 

veel meer toezicht waardoor we hopen dat het niet voorkomt. 

Fietsenrekken 

Met het mooie weer deze week ervaren we dat bijna alle kinderen vanaf groepen 4 al goed 

kunnen fietsen. De fietsenrekken voor en naast de school puilen op bepaalde dagen uit !  

De meeste fietsen staan perfect in de rekken, maar de kinderen die iets later komen, kunnen nog 

maar moeilijk “parkeren”. Helaas is de ruimte om nog meer rekken te plaatsen niet aanwezig. 

Om de hoeveelheid fietsen een beetje te kunnen organiseren willen we de regels nog even 

herhalen. 

 Groep 4 zet de fiets aan de voorkant, het dichtst bij de Gregoriuslaan 

 Groep 5 zet de fiets vanaf het opslaghuisje tot het tussenhek 

 Groep 6 zet de fiets naast de school 

 Groepen 7 en 8 vullen naast de Agora de rekken. 
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Bedankt door goede doelen : School 4 Kids India en Kika  

 

Beste ouders, kinderen en leerkrachten van de Theresiaschool, 

 

5 jaar lang hebben jullie Stichting School 4 Kids India inmiddels ondersteund. Dit jaar mochten 

wij na de kerst, maar ook na de Koningsmarkt een deel van jullie actiegeld ontvangen. 

Geweldig! Afgelopen week ontvingen we het prachtige bedrag van € 807,75. Ik heb gehoord dat 

de Koningsdag ook qua sfeer en enthousiasme weer een groot succes was; fijn! 

 

Jullie bijdrage gaan we gebruiken voor een deel van het salaris van een goede, ervaren 

leerkracht Engels (en Science) op de Naveen School. De Naveen School is een Hindi medium 

school, maar Engels maakt hét verschil in India qua toekomstkansen (vervolgonderwijs en 

baan). Om de toekomstkansen van onze 180 leerlingen op de Naveen te verhogen, zijn wij erg 

blij dat we, dankzij jullie hulp, over kunnen gaan tot in dienst nemen van Mr. Vinaj, met wie we 

al een tijdje in gesprek zijn. Het impact van jullie hulp is groot voor onze kinderen en 

leerkrachten. 

 

In deze periode van 5 jaar support hebben we vele vooruitgangen in India kunnen boeken. We 

zijn, mede dankzij jullie hulp, gegroeid van support van 30 naar 606 leerlingen en van 1 naar 

5 scholen! We hebben 1.850 kinderen van warme winterkleding kunnen voorzien en hebben 

voor onze scholen ruim 26.000 gezonde maaltijden gefinancierd. Ook hebben we 10.000 

schoolboeken en schriften aangekocht en de leerkrachten gecoacht in het gebruik hiervan. 

Onze pilotschool is inmiddels zelfvoorzienend. We ondersteunen deze school enkel nog met 

coaching en PR. Zo blijven we hun voortgang van dichtbij monitoren. 

 

Persoonlijk helpen om de vooruitgang in onze scholen stand te houden en zorgen dat nóg meer 

kansarme kinderen in India net zulk goed onderwijs krijgen als bij jullie op de Theresiaschool? 

We zijn erg blij met je gift! Je kunt je bijdrage overmaken naar Stichting School 4 Kids India 

te Haarlem NL 29 RABO 0129 0186 51. Wij zijn een ANBI; je gift is belastingaftrekbaar. Ook 

zijn wij hard op zoek naar sponsors voor onze kinderen; voor €20,- p/mnd geef je een kind goed 

onderwijs en voeding. Ieder half jaar ontvang je een persoonlijke en schoolupdate van je 

sponsorkindje. 

Ontzettend veel dank voor al jullie hulp en betrokkenheid! 

 

Hartelijke groet, 

 

Gerda Kappert 

Stichting School 4 Kids India 
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AVG en IBP (bijdrage vanuit stichting Delta) 

AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming (deze verordening is op 25 mei 2018 van 

kracht geworden in Europa). Het is enorm complex en we zijn als Stichting Delta stapsgewijs 

aan het werk om e.e.a. op orde te krijgen. Een belangrijke stap in dit verband: we gebruiken ons  

gezonde verstand. 

Inmiddels hebben bijna alle bedrijven/organisaties die persoonsgegevens van ons en onze 

leerlingen hebben, verklaringen afgelegd dat zijn dit op orde hebben (compliant). Verder maken 

we gebruik van Kennisnet, waar de informatie voor het onderwijs goed is samengebracht. Het is 

misschien wat verwarrend, maar er wordt in dit verband ook vaak gesproken over IBP = 

Informatiebeveiliging en privacy.   
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Reclame en meer …. 

 

Summercamp 

 

Beste ouders, 

 

Deze zomer organiseren we wederom het Summer Camp op twee locaties in Utrecht.  

Summer Camp is een week geheel in het Engels voor basisschool kinderen. 

Deze vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie. 

Het Summer Camp omvat: Sport, spel, zingen , dansen, creativiteit en ook les, alles geheel in 

het Engels. 

De ervaring is dat als kinderen op een ontspannen en leuke manier met een taal bezig zijn, zij 

deze taal extra goed opnemen. 

Het Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw kind om haar of zijn Engels in deze week 

te verbeteren. 

 

Het Summer Camp begint dagelijks om 9:00 en duurt tot 16:00, indien wenselijk van 8:00 tot 

17:00. Meer informatie: www.summercamp.nl 

 

In de bijlage treft u de digitale flyer. 

  

http://www.summercamp.nl/
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Allround Gym 

Hallo beste jeugdsporter, 

 

Zijn de trainingen dit seizoen bij jouw sportclub inmiddels gestopt? Wil je misschien toch actief 

blijven en jezelf verbeteren en sneller en sterker worden..... Misschien is dit dan wat voor jou? 

Misschien is het leuk om te weten dat de jeugd van Fc Utrecht dezelfde trainingen doet evenals 

veel andere hockey, waterpolo en voetbalteams..... 

 

Wij van Allround Gym bieden zomerstoptrainingen voor jeugd aan op onze sportschool 

(www.allroundgym.fit).  

Ons lijkt het leuk om sportspecifieke trainingen te geven. Gericht op verbeteren van het 

voetenwerk, kracht, conditie en coordinatie. Ook gaan we klimmen en boksen. De trainingen 

zijn dus vergelijkbaar met de trainingen die wij ook aan de jeugd van Fc Utrecht geven die 

doorlopend bij ons trainen.  

 

⏱Data: 

De trainingen starten volgende week. En zullen telkens op de woensdagen plaatsvinden. Let op! 

De eerste 2 trainingen zijn van 16-17 uur (30 mei en 6 juni).  

Daarna zijn de trainingen telkens van 18-19 uur. De trainingen duren tot en met 11 juli 2018. 

 

➕Aanvullend: 

Verder bieden wij de mogelijkheid om mee te doen tijdens andere jeugdtrainingen die onze club 

biedt. Zie hiervoor ook onze website: www.allroundgym.fit. 

Dat kan dan tot en met woensdag 11 juli 2018. 

 

Prijs: 

De prijs voor deelname aan de trainingen voor deze periode tot en met 11 juli 2018 is €55.  

 

Verzoek: 

Wij willen dan graag wel direct afrekenen voorafgaande aan de eerste training. Dat kan d.m.v. 

contante betaling of het bedrag kan voorafgaand worden overgemaakt op onze rekening o.v.v. 

de naam. Ons rekeningnummer is: NL67INGB 0007872304 t.n.v. Allround Gym BV. 
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Wij hopen jou te zien. 

 

Met sportieve groet, 

 

Shahin Nourozi 

Eric Vredeveldt 

Trainers Allround Gym 

Www.allroundgym.fit 
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Jaarkalender 2017 – 2018 
Week 
Van/ tot 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

4-8 juni 
 

GMR A4D Maandviering 
 

 
A4D 

8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 6A 
 
A4D 

A4D 
 
10 juni 10.30 
1e  Communie- 
viering 

11-15 juni 
 

 Tweetakt op het 
fort 
09.00-10.15: 7A 
10.30-11.45: 7B 
 

19.00 MR Rondleiding groepen 
3 OLV kerk 
 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 
Godly Play 6B 

 

18-22 juni 
Facultatieve 
oudergesprekken 

12.30-14.30 
Fort de Bilt 8a 

12.30-14.30 
Fort de Bilt 8b  

  WSA Vakantie 
6+7 Bijdrage 
2+5 

25-29 juni 
Facultatieve 
oudergesprekken 
 

 Ouderavond, 
facultatieve 
oudergesprekken 
 

 

  
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 7A 
 

Afsluiten blok 6 
VS 
 
WSB Vakantie 
6+7 Bijdrage 
2+5 
 
1 jul. 10.30 
Gezinsviering 

2-6 juli 
Facultatieve 
oudergesprekken 
 

STUDIEDAG 
Kinderen vrij 

 

Rapport 2 gaat 
mee 
 

 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 7B 

9.00 Intake 
 

9-13 juli 
 

Afscheid groep 
8A 
 

 

Afscheid groep 
8B 
 

 

 
8.45 Jaarsluiting 
 
11.00-12.00 
Doorschuifmoment 
 

 Laatste 

schooldag  
Kinderen 
allemaal om 12 
uur uit 

14 juli-26 aug ZOMERVAKANTIE 
 

 


