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Van de directie

Achter de schermen zijn we wat zaken aan
het aanpassen. Vaak merkt u daar niets van,
soms zijn deze wijzigingen wel zichtbaar.
Sinds enige tijd werken we met een directie@
mailadres in plaats van een mailbox op naam
van de directeur. Dit gaan we nu ook
doorvoeren voor de administratie. De school
heeft voor administratieve zaken nu een
eigen mailbox:

administratie@theresiaschool.nl

Mail verstuurd naar dit adres komt bij
Margreet binnen. Zij werkt elke dinsdag op
onze school en bekijkt en verwerkt dan de
mail in deze mailbox.

Mail verstuurd naar directie@theresiaschool.nl
wordt op werkdagen gelezen en zo snel
mogelijk verwerkt.

De oude mailbox info@ komt op termijn te
vervallen.

Arjan en Lauré
Directie Theresiaschool

Kinderfiets dokter
Onlangs is de Kinderfiets Dokter bij ons op
bezoek geweest voor controle en reparatie van
al het rijdend materiaal van de
kleutergroepen. De leerlingen kunnen weer
veilig gebruik maken van al het materiaal. We
hebben de afspraak gemaakt dat ze vanaf nu
jaarlijks langskomen.

Delta studiedag
Dinsdag 4 oktober zijn alle kinderen vrij. Wij
hebben dan een studiedag samen met alle
andere scholen van Stichting Delta De Bilt.

Toestemmingen in Social Schools
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal
zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens bijzondere
lessen, speciale activiteiten, schoolreisjes etc.
Ook uw zoon/dochter kan op deze opnames te
zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om
met het beeldmateriaal. Wij gebruiken geen
opnames waardoor leerlingen schade kunnen
ondervinden. Ook worden geen namen
genoemd en worden individuele opnames
zoveel mogelijk voorkomen. De
AVG-wetgeving schrijft voor dat wij ouders
jaarlijks om toestemming moeten vragen.

Binnen Social Schools kunt u toestemming
geven voor het gebruik van beeldmateriaal
van uw zoon/dochter. U kunt deze
toestemming te allen tijde ook weer intrekken.
Als school zijn wij erg geholpen met uw
toestemming. Het maken van een groepsfoto
(bijvoorbeeld voor in de krant) is natuurlijk
veel leuker als alle leerlingen hierop mogen
staan. Wij willen u vragen om een bewuste
keus te maken. Leerlingen zouden het gevoel
kunnen krijgen in een uitzonderingspositie te
worden geplaatst als zij niet op de foto
mogen. Dit proberen wij natuurlijk te
voorkomen.

De keus is aan u, wij respecteren uw keuze, u
bent ons geen uitleg verschuldigd. Wilt u uw
keuze kenbaar maken? Dit kan onder de knop
“administratie” in de app van Social Schools.
Klik hier voor een uitgebreide uitleg.

mailto:administratie@theresiaschool.nl
mailto:directie@theresiaschool.nl
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-van-beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen


Maandviering en weekbreak
Maandelijks organiseren wij in de kerk naast
onze school een korte viering. Deze viering
staat in het teken van het katholieke geloof.
Ouders/verzorgers zijn hier niet bij aanwezig.

De weekbreak organiseren wij in de Agora van
onze school. Normaal zijn ouders hier bij
aanwezig. In verband met corona was dit de
afgelopen jaren niet mogelijk.
Helaas is aanwezigheid van ouders bij de
weekbreak ook nu nog niet mogelijk omdat de
trap-tribune nog niet toegankelijk is. Hierdoor
zijn er minder vluchtroutes bij eventuele
calamiteiten.

De maandvieringen en de weekbreak zijn dus
zonder ouders/verzorgers. Zodra de
trap-tribune is opgeleverd kunnen we weer
ouders ontvangen bij de weekbreak. Wij zullen
u daarover dan informeren.

Ouderportaal Parnassys
Op onze school hebben ouders/verzorgers de
mogelijkheid om via het ouderportaal van
Parnassys een aantal gegevens in te zien. Het
gaat hierbij om adresgegevens, absenties,
medische gegevens en de resultaten van
methodetoetsen. U kunt inloggen met uw
mailadres. Klik op “Hulp bij inlogproblemen”
als het niet lukt om in te loggen.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan.

BOUW!
Op de Theresiaschool wordt gewerkt
met het programma Bouw! Bouw! is
ontwikkeld voor leerlingen van
halverwege groep 2 tot en met
halverwege groep 4. BOUW! is een
bewezen effectief programma dat
door de preventieve aanpak
leesproblemen kan helpen te voorkomen in
plaats van ‘genezen’ (curatieve aanpak).
Bouw! helpt ons ook om te bewijzen dat er
voldoende begeleiding is geweest voor uw
kind op leesgebied. Dit is van belang om in
aanmerking te komen voor een
dyslexieverklaring. Het is daarom van belang
dat deze leerlingen 4 keer 15 minuten per
week oefenen met Bouw! Daarvan verzorgd de
school 2 keer 15 minuten per week extra
begeleiding van uw kind. De overige 2 keer 15

minuten per week oefent u zelf thuis met uw
kind.
Ouders van groep 2 worden middels het 10
minuten-gesprek in februari op de hoogte
gesteld of hun kind in aanmerking komt voor
Bouw! De volgende leerlingen komen in
aanmerking voor BOUW: leerlingen met
dyslexie in de familie; leerlingen welke in
groep 2 uitvallen op de auditieve synthese;
leerlingen welke in groep 3 moeilijk tot lezen
komen. Eventueel komen ook volgende
kinderen in aanmerking: kinderen met
concentratieproblemen en NT2 leerlingen. Dit
plannen we vanaf februari voor de leerlingen
in groep 2.

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.

Kerk
Startzondag en eeuwfeest van de Onze Lieve
Vrouwekerk
Op 18 september is de startzondag. We
starten met een mooie woord- en
communieviering
die muzikaal opgeluisterd wordt door het
OLV-koor. Na afloop van de viering is iedereen,
zoals gewoonlijk, welkom bij de koffie, maar
er is ook iets speciaals. In 2023 bestaat onze
kerk namelijk honderd jaar (!) en we gaan
onthullen wat voor plannen we hebben. Om
een tipje van de sluier op te lichten: er gaat in
het kader van het eeuwfeest iedere maand
iets bijzonders gebeuren en daar willen we
zeker ook de school bij betrekken. Ben je
nieuwsgierig? Zorg dan dat je er op 18
september bij bent! Wil je komend jaar
meedenken of helpen? Dat zou fijn zijn; je
hebt dan de mogelijkheid om bij de diverse
initiatieven aan te sluiten.
Wij hopen je te zien!
Namens de eeuwfeestcommissie OLV,
Nicole Buijtendijk

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/

