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Van de directie

Een jaar geleden zijn wij als interim directie
gestart op de Theresiaschool. In maart volgde
de officiële benoeming en nu mogen wij ons
de directie van de Theresiaschool noemen.

Het afgelopen jaar hebben wij onze andere
werkzaamheden afgerond zodat wij na de
zomervakantie als volwaardige directie aan de
slag kunnen.

Lauré heeft afgelopen week te horen
gekregen dat zij geslaagd is voor de
schoolleidersopleiding. Een knappe prestatie;
naast de verantwoordelijkheid voor een
school en een stukje ouderschapsverlof ook
nog een pittige opleiding volgen. Ook langs
deze weg: Gefeliciteerd Lauré!

Zelf rond ik deze week mijn werkzaamheden
op de Martin Luther Kingschool af en kan ik
me volledig gaan richten op de Theresia.

We willen jullie bedanken voor het afgelopen
schooljaar en wensen jullie een heel fijne
zomerperiode toe.

Lauré en Arjan
Directie Theresiaschool

Communie en Vormsel
Op zaterdag 4 juni en zondag 12 juni hebben
leerlingen van onze school uit groep 7 & 8 hun
vormsel gedaan.
Op zondag 3 juli hebben leerlingen uit groep 4
en 5 hun communie gedaan.
Vanuit het team van de Theresiaschool willen
we hen allen feliciteren met hun keuze om hun
band met de Katholieke Kerk te verstevigen.
In verband met AVG kunnen we jullie hier niet
bij naam noemen, maar in de klas is/wordt er
aandacht aan besteed.

Vrijwillige ouderbijdrage
Eerdaags ontvangt een u brief voor het
voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Vanuit deze bijdrage betalen wij activiteiten
die niet onder de normale bekostiging vallen.
U kunt hierbij denken aan de schoolreizen, het
kamp van groep 8 en extra investeringen in en
rond de school zoals extra speeltoestellen voor
de kinderen.
Enige tijd geleden hebben wij bij wijze van
proef een qr-code in de nieuwsbrief afgedrukt.
Enkele ouders hebben met de qr-code een
donatie gedaan. Dit geld wordt samen met
geld vanuit Stichting Steun gebruikt voor de
aanschaf van een beamer en projectiescherm
in de Agora. Na de zomervakantie gaan wij
deze installeren. Nogmaals dank voor jullie
bijdrage.
Onze Agora is na installatie nog beter geschikt
voor verhuur. De inkomsten uit de verhuur
komen weer ten goede aan het onderwijs.

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.

Komende vrijdag start de zomervakantie om
12.00 uur. Maandag 22 augustus gaan om
8.20 uur de schooldeuren weer open. De
leerkrachten staan dan klaar om uw kinderen
op te vangen. Alle kinderen gaan eerst naar
hun eigen klaslokaal.

Vanaf het nieuwe schooljaar starten de
gymlessen niet meer om 8.45 uur, maar direct
om 8.30 uur. De eerste schooldag maken we
een uitzondering en starten we iets later. De
leerkrachten zullen dit ook in de klassen
bespreken.

Gymdagen:
maandag en donderdag: 8a-8b-7a-7b-4a-4b
dinsdag en vrijdag: 5a-5b-6a-6b-3a-3b
woensdag: kleutergroepen



Oortjes
De kinderen werken regelmatig op een
chromebook. Daarbij is een koptelefoon of zijn
oortjes nodig om de andere kinderen niet te
storen. We hebben afgelopen winter in
samenspraak met de mr het volgende beleid
afgesproken:

In groep 3 krijgen de kinderen een setje
oortjes. Deze bewaren de kinderen zelf in hun
laatje. Gaan de oortjes stuk dan moeten de
kinderen zelf een nieuw setje kopen. De
kinderen mogen ook zelf een setje van huis
meenemen, mits deze bewaard kunnen
worden in de eigen la van het kind.

Omdat we nu met deze afspraak gaan werken
krijgen alle kinderen vanaf groep 3 na de
zomervakantie een setje oortjes van school.
Vanaf schooljaar 2023-2024 worden deze
alleen in groep 3 verstrekt.

Even voorstellen
Ik ben Simon Kranendonk.
Afgelopen twee jaar heb ik
gewerkt bij Wereldwijs
Bilthoven. Om mijn
lerarenopleiding succesvol af
te ronden ga ik op een tweede
basisschool aan de slag. De
Theresiaschool biedt mij deze

mooie kans. Ik heb er erg veel zin in.
Ik ben erg benieuwd naar de kinderen en hoe
(goed) het onderwijs hier gegeven wordt. Ik
ga voor tenminste een half jaar op de vrijdag
werken bij de kleuters in de klas van juf
Josette. In mijn vorige werkleven was ik
maatschappelijk werker, voor mij nogal
administratief en kantoorachtig van aard in
vergelijking met het onderwijs.
In het dagelijks leven vul ik mijn tijd met
wandelen, fietsen en de stad in, als er nog wat
tijd overblijft na gezin en opleiding.
Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten.
Groet Simon

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Nadia van der Zwaag en ik start
na de zomervakantie op de Theresiaschool bij
de kleuters in groep 1-2a op de woensdag en
de vrijdag.
Ik vind het heerlijk om met kleuters te
werken. Ze zijn onbevangen, hebben gevoel
voor humor, zijn leergierig en ze verwonderen
zich om de kleinste en simpelste dingen. Ik

hou ervan! Mooi om te zien hoe de kinderen
ieder jaar weer een stuk groter en slimmer
worden.
Mijn man en ik wonen samen met onze
dochter in Maartensdijk. Dat is tevens de
plaats waar ik ook werkzaam ben geweest op
de school van mijn dochter. De Martin Luther
King school. Daar heb ik erg
veel geleerd en mooie ervaringen opgedaan.
Zo ook het afgelopen jaar toen ik werkzaam
was bij de kleuters.
Ik hoop jullie allemaal snel te mogen
ontmoeten en ik zie uit naar een mooi jaar
met de kinderen.
Alvast een fijne zomervakantie en tot volgend
jaar!

Even voorstellen
Beste ouders en (toekomstig)
collega’s,
Mijn naam is Maartje, ik ben
22 jaar en kom uit Utrecht. Op
dit moment studeer ik aan de
Marnix Academie voor
leerkracht. Ik zit nu in de
laatste fase van mijn studie en

zal na de zomer een half jaar stage lopen bij
de kleuters in groep 1/2C. Op de maandag en
dinsdag zal ik zelfstandig voor de klas staan
en op de woensdag zal ik hier op school
aanwezig zijn om te werken aan mijn
schoolopdrachten. Muziek is een passie van
mij en betrek ik graag in mijn lessen. Mijn
ukelele heb ik dan ook altijd in de klas staan
en pak ik er graag even bij. Ik heb enorm veel
zin in mijn stageperiode bij de kleuters.
Mochten jullie vragen hebben of even willen
kletsen, spreek mij gerust aan.

Even voorstellen
Hoi, Ik ben Nicolette!
Aankomend schooljaar mag ik
bij jullie op school komen
werken, waar ik met veel
plezier naar uitkijk. In het
dagelijks leven sta ik 5 dagen

voor de klas op een school in Wassenaar.
Daarnaast ben ik graag bezig met sportieve
activiteiten zoals hardlopen en boulderen,
maar houd ik ook van kokkerellen en een
lekkere espresso op het terras. Verder zou ik
mezelf omschrijven als enthousiast,
doorzetter, open minded, spontaan en een
levensgenieter. Ik vind het belangrijk om goed
naar elkaar te luisteren en met elkaar tot de
beste resultaten te komen. Op de werkvloer
en in het dagelijkse leven. Nieuwsgierig naar
meer? Loop volgend schooljaar vooral even
langs.



Rekenmethode Pluspunt
(namens expertteam rekenen)
Dit schooljaar zijn we op
school gestart met de
nieuwe rekenmethode
Pluspunt 4. Voor elk
leerjaar biedt Pluspunt
12 blokken aan. Elk blok
bestaat uit 15 lessen. Deze lessen zijn
verspreid over 3 weken. Per week krijgen de
kinderen 5 lessen. Deze duren ongeveer een
uur. In een lesweek worden er zowel
instructielessen gegeven als zelfstandige
werklessen.
De kinderen werken in een leerwerkboek, de
omkeerkant van het leerboek is de
‘conditietraining’. De conditietraining is
bedoeld om basisvaardigheden te
automatiseren en toets doelen te oefenen.

Vanaf groep 3 komen de volgende
rekenkundige begrippen elk jaar aan bod:
Getalbegrip; optellen en aftrekken; meten;
tijd; geld; meetkunde; automatiseren en
flexibiliseren (snelheid van uitrekenen en
strategieën gebruiken); verhoudingen en
grafieken. Ieder jaar bouwt voort op het
vorige leerjaar en breidt de stof uit.
Vanaf groep 4 leren de leerlingen
vermenigvuldigen en delen.
Vanaf groep 5 begint men met kommagetallen
en met cijferen (schematisch + en – sommen
uitrekenen).
In groep 6 leren de kinderen ook cijferend
vermenigvuldigen en delen. Ook maken zij
dan kennis met breuken.
En in groep 7 start men met het rekenen met
procenten.

Wij hebben de methode Pluspunt als heel
prettig ervaren. De opdrachten zijn zowel op
apier als digitaal. De methode houdt rekening

met verschillende niveaus in een groep. De
rekenmethode zorgt er voor dat alle kinderen
betrokken zijn bij hun rekenwerk. Het laat de
leerkrachten meteen zien wanneer er kinderen
op een bepaald gebied vastlopen, zodat tijdig
hulp geboden kan worden. Ook zagen wij dit
schooljaar de uitslagen van Cito-rekenen
stijgen.

Rots & Water

Rots & Water

Elke woensdagochtend gingen we naar Rots &
Water. De lessen werden gegeven door juf
Marjolein en juf Margo. Bij de eerste lessen
hadden we het over sterk staan, daarvoor moest je
gronden en centreren. Toen hebben we geleerd
om sterk weg te lopen bij problemen. We hebben
het verder over de ademkracht gehad. Dat hebben
we geoefend door in een groepje een ping pong
balletje in een pionnetje te blazen en we werden bij
elkaar gedreven in een hoekje. Toen konden we
voelen hoe het is als je ademhaling omhoog gaat.
Bij de laatste paar lessen hebben we het over
groepsverantwoordelijkheid gehad. Daarbij moest
je samenwerken en voor elkaar opkomen. In de
laatste les hebben we een certificaat gekregen.

We hebben veel dingen geleerd en gedaan, we
vonden het heel interessant en leuk.

Door Emma & Phileine

Formatie volgend schooljaar
(herhaald bericht)
Een overzicht van de groepsleerkrachten:

domein 1-2
groep 1-2a juf Veronique en juf Nadia
groep 1-2b juf Inge G. en juf Annemarie
groep 1-2c juf Maartje en juf Nanette
groep 1-2d juf Josette en meester Simon

domein 3-4
groep 3a juf Renée en juf Thora
groep 3b juf Alicia
groep 4a juf Hanneke en juf Myriam
groep 4b juf Marjolein en juf Esther G.

domein 5-6
groep 5a juf Denise
groep 5b juf Margo en meester Déwy
groep 6a juf Elise en meester André
groep 6b meester Pim

domein 7-8
groep 7a juf Nikki en juf Inge v E.
groep 7b juf Nicolette
groep 8a meester Rene H.
groep 8b juf Mariët en juf Sanne



Afgelopen week hebben wij als team afscheid
genomen van juf Esther J., juf Floortje en
meester Marc. Zij werken na de
zomervakantie niet meer op onze school.

Daarnaast hebben wij afscheid genomen van
juf Jeannette, zij gaat met pensioen. Tenslotte
hebben wij ook juf Marion in het zonnetje
gezet. Zij is teruggekomen van haar pensioen
om ons de tweede helft van het schooljaar te
helpen.

Bewegend leren
Afgelopen week zijn op
het schoolplein de
pleinplakkers aangebracht.
Daarmee is het
schoolplein helemaal klaar
voor bewegend leren. In
de laatste week van de
zomervakantie krijgen wij
een teamtraining
bewegend leren.

Wij hebben het afgelopen jaar extra kunnen
investeren in bewegend leren dankzij een
bijdrage uit het innovatiefonds van onze
Stichting Delta.

Bewegend leren heeft indirect een positieve invloed
op de leerresultaten van kinderen omdat het een
positieve invloed heeft op de hersenstructuur en
hersenactiviteiten. Deze positieve invloed op de
hersenen pakt goed uit voor de executieve functies.
Die hebben onder andere te maken met planning,
werkgeheugen, aandacht, en gedragsregulering.
Leerlingen die daarin hoog scoren werken
geconcentreerder op school, wat goed is voor de
inzet tijdens het leren.
(bron: kennisrotonde)

Onze plannen voor komend schooljaar.
Soms vallen zaken samen en gaan het opeens
heel snel. In een notendop de ontwikkelingen
voor komend schooljaar. Tijdens de
informatieavond zullen wij dit nader
toelichten. De informatieavond krijgt een iets
andere opzet en staat gepland op woensdag
31 augustus.

● Nieuwe schooltijden
● Gemengde kleutergroepen
● nieuwe methode De Vreedzame School
● nieuwe methode voor technisch lezen
● nieuwe methode voor taal en spelling

Social Schools
De jaarkalender wordt binnenkort via Social
Schools gedeeld. In de app is rechts onderaan
een tegel die verwijst naar de agenda.
Door te abonneren op de agenda ziet u nieuwe
evenementen en wijzigingen direct terug in uw
eigen agenda.
Wij laten via Social Schools weten als de
agenda klaar staat.

Abonneren op agenda

Ga In de iOS app naar "Agenda", klik op
"opties" linksbovenin. Kies vervolgens
"Abonneer". Het abonnement wordt direct
toegevoegd.

Ga in de Android app naar "Agenda", klik op
het "opties" icoon rechtsbovenin. Kies
daarna "Abonneer" uit de
dropdown/keuzelijst. Je komt nu op een
pagina waar je de agenda-link kunt
kopiëren.
Afbeelding: IOS (links) en Android (rechts)
Agenda

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.



Informatie van externen
Klik op ℹ voor meer info.

ℹ Peuteropvang, nieuwe verruimde openingstijden

ℹ D.O.S.C. Kom jij ook bij ons voetballen

ℹ Plezier op school 2022

https://theresiaschool-live-24d16b9597334349882-6e581bd.aldryn-media.io/filer_public/30/7e/307e21f2-bb5f-4b01-9196-6b84470d8642/peutergroep_oproep_nieuwe_kids_theresia.pdf
https://theresiaschool-live-24d16b9597334349882-6e581bd.aldryn-media.io/filer_public/c4/0a/c40aaf2f-124b-418f-b2af-260a75406257/voetbal_dosc_flyer.pdf
https://theresiaschool-live-24d16b9597334349882-6e581bd.aldryn-media.io/filer_public/c0/ed/c0ed6ef3-59a6-481b-8b7d-4bc4b737118c/flyer_plezier_op_school_2022.pdf

