
Van de directie

Een nieuwe nieuwsbrief boordevol
informatie. Als we deze nieuwsbrief een titel
zouden geven dan zou ‘sponsoring’ passend
zijn. Maar liefst drie verzoeken tot
sponsoring in deze nieuwsbrief. Wij vragen
dat mét reden. In de eerste plaats onze
betrokkenheid te tonen en om anderen te
laten delen in onze rijkdom. Daarnaast - in
alle bescheidenheid - een bijdrage om onze
school nog nét een stukje mooier te maken
dan zij al is.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag 28 maart is de school
beperkt telefonisch bereikbaar in
verband met de overstap naar een
andere manier van bellen. We

houden de mail extra in de gaten. Eventuele
absenties kunnen via Social Schools worden
doorgegeven onder de knop administratie.

Vertrek juf Marieke

Beste ouders,

Om maar gelijk met de deur in huis te
vallen: ik heb per 1 mei a.s. een andere
baan. Na ruim 20 jaar op de Theresiaschool
ga ik naar een andere school. Ik kan me
goed voorstellen dat dit als een grote
verrassing komt.

Een aantal dingen viel eigenlijk samen:
Tijdens de coronatijd heb ik me des te meer
gerealiseerd hoe bevoorrecht ik ben. En dit
geldt waarschijnlijk ook voor de heel veel
kinderen op deze school, en dat is natuurlijk
heel erg fijn en iedereen van harte gegund.
Maar er zijn ook veel kinderen die het
minder goed hebben. En ik wil heel graag nu
aan hen mijn tijd en energie gaan geven. Ik
word dit jaar zestig en weet ook, dat als ik
nu niet een andere stap zet, ik dit
waarschijnlijk over een of twee jaar zeker
niet meer zal doen.

Ik heb in de ruim 20 jaar op deze mooie
school alle kansen benut die me hier
geboden zijn. En ik ben heel dankbaar dat ik
naast het lesgeven ook heel veel andere
dingen heb mogen doen.
Toen ik gevraagd werd voor deze nieuwe
baan hoorde ik mezelf dus tot mijn eigen
verrassing 'ja' zeggen. Vanaf 1 mei werk ik
op een kleine openbare school in een van de
arme wijken in Maarssenbroek. Een hele
nieuwe uitdaging en een spannende stap.

Bij deze wil ik jullie alvast heel hartelijk
bedanken voor de fijne samenwerking! Ik
wens jullie alle goeds en nog een hele mooie
tijd op deze fijne school!
(maar we komen elkaar natuurlijk nog wel
tegen de komende weken)

Hartelijke groet,
Marieke

Donderdag 28 april tussen 14.45 en 16.30 uur
neemt juf Marieke afscheid van de
Theresiaschool. U bent van harte uitgenodigd
om haar dan nog even de hand te schudden.
Mocht u haar iets willen geven, wilt u dan een
donatie overmaken op onderstaande, door
Marieke aangedragen, goede doelen.

● ALS lenteloop Doneren - Stichting ALS
Nederland

● Vluchtelingen Donatie Stichting
vluchteling

● Unicef: Donatie UNICEF
● Alle kinderen mogen meedoen: Donatie

Alle kinderen mogen meedoen

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Ouders van de kleutergroepen worden in de
aparte brief geïnformeerd over de personele
bezetting na de meivakantie. De oplossing is
al gevonden, we moeten nog even de puntjes
op de i zetten voordat we dit kunnen
communiceren. Meer info volgt.

https://www.als.nl/doneren/
https://www.als.nl/doneren/
https://stichtingvluchteling.nl/donatie?_ga=2.167353143.803628085.1646680349-2024569390.1646680349
https://stichtingvluchteling.nl/donatie?_ga=2.167353143.803628085.1646680349-2024569390.1646680349
https://www.unicef.nl/doneren?gclsrc=aw.ds&msclkid=a6d02039bbee1f2b3e6d421fe37118b6&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=%23%20Betaald_Always%20On_DO_S_B_Algemeen%20-%20Unicef%20%5B50035%2F320%2F10702523%5D&utm_term=unicef&utm_content=unicef%20algemeen%20%2B%20doneren
https://www.leergeld.nl/steun/doneer/
https://www.leergeld.nl/steun/doneer/


Sponsorloop voor Oekraïne
Afgelopen week kwamen een aantal leerlingen
vanuit groep 6 met het voorstel een
sponsorloop te organiseren voor de Oekraïne.
Een mooi initiatief waar we ruimte voor
hebben gemaakt in ons programma. De
leerlingen hebben de organisatie zelf
opgepakt. Ze hebben brieven geschreven,
overleg gevoerd met de betrokken
leerkrachten, etc. etc. Komende week wordt
de sponsorloop tijdens de gymles gehouden
op het Oude Biltse Meertje. U bent van harte
welkom om te komen kijken.

dag tijd groep

maandag 08.45-09.30 8a

09.30-10.15 8b

10.30-11.15 7a

11.15-12.00 7b

13.00-13.45 6a

13.45-14.30 6b

dinsdag 08.45-09.30 5b

09.30-10.15 5a

10.30-11.15 4b

11.15-12.00 4a

13.00-13.45 3b

13.45-14.30 3a

woensdag 08.45-09.30 1a

09.30-10.15 1b

10.30-11.15 2b

11.15-12.00 2a

Studiemiddag cultuur
Afgelopen woensdag hebben wij met het team
een studiemiddag gehad over onze visie op
cultuuronderwijs. De Theresiaschool heeft als
motto Ster(k) in cultuur. Wij hebben onder
leiding van een aantal deskundigen nagedacht
hoe dit er in de praktijk uit ziet.

Onze visie op cultuuronderwijs

Wij vinden cultuureducatie verrijkend.
Kinderen kunnen zich onderscheiden en zij
leren op een andere wijze kijken naar de
wereld om hen heen. Cultuureducatie werkt
inspirerend. Kinderen genieten, ervaren en
creëren. Ze leren uiten wat hen bezighoudt
en wie ze zijn.
Ze leren creatief denken, zich verwonderen,
oplossen en samen spelen en werken.

Differentiatie op de Theresiaschool
Het onderwijs op De Theresiaschool is
georganiseerd volgens het
leerstofjaarklassensysteem waarbij leerlingen
van dezelfde leeftijd doorgaans in dezelfde
groep zitten.
In de klassen werken we op verschillende
niveaus. Dat zie je terug in de hoeveelheid
uitleg die een kind krijgt, maar ook in de
oefenstof die we aanbieden.
De school werkt met een instructiemodel
waarbij 3 niveaus worden onderscheiden:

● weer: kinderen die verlengde instructie
nodig hebben;

● basis: kinderen die basis instructie
nodig hebben;

● meer: kinderen die verkorte instructie
nodig hebben.

Als blijkt dat een leerling meer uitdaging nodig
heeft kan de leerling verrijking krijgen buiten
de methode om. Dit noemen we ‘meerwerk in
de klas’. We maken daarbij gebruik van
erkend verrijkingsmateriaal met een duidelijke
doorgaande lijn door de hele school. De intern
begeleiders, onze meer- en hoogbegaafden
specialist en remedial teachers zorgen er
samen met de leerkrachten voor dat het



onderwijs zoveel mogelijk passend is. De hulp
en begeleiding wordt zoveel mogelijk in de
klas gegeven.
Als blijkt dat een leerling uit de groep
‘meerwerk in de klas’ meer aandacht en
begeleiding nodig heeft, kan de leerling in
aanmerking komen voor ‘meerwerk buiten de
groep’ of ‘Pittige Plus Torens’. De begeleiding
vindt plaats in groepen van ongeveer 10
leerlingen en is gericht op ontwikkelen van de
executieve functies en denkvaardigheden. De
leerlingen krijgen opdrachten die zij zoveel
mogelijk in de klas kunnen uitvoeren. Deze
opdrachten hebben altijd een open en
meervoudig karakter, vormen een structureel
verrijkingsaanbod en worden naarmate het
kind ouder wordt en zich meer ontwikkelt,
steeds complexer.
Als blijkt dat een leerling uit de weer groep
meer hulp nodig heeft, dan komt de leerling in
aanmerking voor Remedial Teaching (RT). De
leerling krijgt dan buiten de klas tijdelijk extra
ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit
het herhalen van de lesstof met behulp van
concreet materiaal, of het maken van
hulpmiddelen die in de klas ingezet kunnen
worden. De RT wordt individueel of in een
klein groepje gegeven. Voor een enkele
leerling is het bovenstaande aanbod niet
passend en dan is het mogelijk om de leerling
op een eigen leerlijn te zetten.
Heeft u hier vragen of opmerkingen over,
neem gerust contact op met onze intern
begeleiders
Truusje t.terwijn@theresiaschool.nl
Alexandra a.bakker@theresiaschool.nl

Nieuwe schooltijden
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan wij werken
met het vijf gelijke dagen model. Alle groepen
krijgen maandag t/m vrijdag onderwijs tussen
8.30 en 14.00 uur.
De studiedagen voor volgend school zijn
inmiddels gepland:

● di 4 okt. gezamenlijke studiedag met
alle scholen van Stichting Delta De Bilt.

● vr 24 feb. de vrijdag voor de
voorjaarsvakantie.

● ma 19 juni, deze datum is nog onder
voorbehoud.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige
financiële bijdrage van ouders aan de school
van hun kind. Vanuit deze bijdrage worden
kosten betaald die niet onder de reguliere
bekostiging van een school vallen. Op onze
school betalen wij uit de opbrengst oa:
●de grote hoeveelheid aan speeltoestellen op

ons schoolplein, het onderhoud daarvan en
de afschrijving;

●de extra faciliteiten in de agora zoals een
goede licht en geluidsinstallatie, het
onderhoud daarvan en de afschrijving;

●extra lesmateriaal zoals de pittige plustorens,
extra veel boeken voor kinderen met
dyslexie, extra spelmateriaal voor de
kleutergroepen en muziekinstrumenten.

Een deel van de vrijwillige ouderbijdrage gaat
naar de oudercommissie. Zij betalen hier
onder andere de schoolreisjes en het afscheid
van groep 8 van.

Over het afgelopen schooljaar hebben wij
relatief weinig betalingen ontvangen. Zit het
aantal betalende ouders normaal ruim boven
de 90%, over schooljaar 2020-2021 was dit
slechts 79%. Daardoor missen wij bijna
tienduizend Euro op de begroting. Binnenkort
sturen wij namens Stichting Steun een
herinnering aan ouders die nog niet hebben
betaald. We zijn aan het onderzoeken of we
dit in de toekomst eenvoudiger kunnen
organiseren, bijvoorbeeld door het delen van
een QR-code. Als proef hebben wij een
QR-toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Mocht u
ons (los van de vrijwillige ouderbijdrage)
financieel willen sponsoren dan kunt u deze
QR-code gebruiken om een bedrag over te
maken op de rekening van onze school. Het
binnengekomen bedrag zal gebruikt worden
voor de aanschaf van een beamer en
projectiescherm in de Agora waarvoor wij
plannen hebben ingediend bij Stichting Steun.
Meer info daarover in de vorige nieuwsbrief.

QR-code sponsoring Theresiaschool

mailto:t.terwijn@theresiaschool.nl
mailto:a.bakker@theresiaschool.nl

