
Sam�� �� we� ���r e�� ��ar����l�e ���ko��t

Nieuwsbrief januari 2023

Van de directie
Dit schooljaar geven wij ons kleuteronderwijs
een flinke impuls. Het besluit om de beide
groepen 1 en 2 om te vormen tot vier
groepen 1/2 is een goede keuze geweest. Om
de overgang goed te laten verlopen hebben
we een aantal studiemomenten gepland en
een scan laten uitvoeren om inzicht te krijgen
in welk speel-leermateriaal wij het beste
kunnen investeren.
Afgelopen week kregen wij bezoek van een
collega-school. Zij staan voor een
vergelijkbare keuze en willen leren van onze
succesvolle aanpak. Toeval of niet, deze week
werden wij door een tweede school benaderd
met de vraag om te mogen kijken en leren
van onze aanpak bij de kleutergroepen.
Mooie ontwikkelingen die we met gepaste
trots graag delen.

Arjan en Lauré
Directie Theresiaschool

Gevonden voorwerpen
We kiezen voor een andere aanpak van de
gevonden voorwerpen:

Bij de deur naar de gymzaal
staan een aantal bakken met
gevonden voorwerpen. Een week
na het verschijnen van de
nieuwsbrief worden de gevonden
voorwerpen aan een goed doel
geschonken.

We gaan ze dus niet meer opsparen en eens in
de zoveel tijd bij de voordeur leggen. Dit is
best een grote klus. In de praktijk blijft alsnog
veel kleding op school liggen. In de volgende
nieuwsbrieven zullen wij een herinnering
plaatsen. Zoals onderaan in deze nieuwsbrief.

Zó do�� ��j �a� �p �� T�er���a�c����!
We informeren ouders en leerlingen van groep
3 tot en met 7 vijf maal per jaar middels een
rapport of oudergesprek over de ontwikkeling
van hun kind. Groep 1 en 2 hebben geen
rapporten, maar zij nemen wel deel aan de
oudergesprekken. In groep 8 wijkt de planning
van de gesprekken af. Zij hebben eerder
voortgangsgesprekken, dit met betrekking tot
het schooladvies en aanmelden voor het
voortgezet onderwijs.

soort gesprek tijdstip

afstemmings-
gesprek

in de derde week na
de zomervakantie

rapport 1 mee eerste woensdag na de
kerstvakantie

voortgangsgesprek
eind februari na

afname Cito-LOVS
toetsen

oudergesprek
(facultatief)

eind juni na afname
Cito-LOVS toetsen

rapport 2 mee Voorlaatste woensdag
voor de zomervakantie

Donatie Prinses Máxima Centrum
De oudercommissie heeft de opbrengst van de
kerstborrel overgemaakt naar het Prinses
Máxima Centrum. Wij ontvingen van hen
onderstaand bericht.

Namens het bestuur van de Prinses Máxima
Centrum Foundation willen wij u heel
hartelijk bedanken voor de prachtige
schenking van €450,- aan het Prinses
Máxima Centrum voor kinderoncologie welke
tot stand is gekomen door donaties van de
ouders van de Theresiaschool te Bilthoven.

Nogmaals dank voor uw steun.



Werkzaamheden Paltzerweg
Vanaf 20 februari tot en met 28 juli zijn er
werkzaamheden aan de Paltzerweg. Deze
werkzaamheden zijn onderdeel van de
Doorfietsroute Utrecht – Amersfoort.
Het werkgebied bevindt zich tussen de
kruising Julianalaan – Paltzerweg en de grens
tussen Bilthoven en Den Dolder op de
Paltzerweg.
Dit betekent dat gedurende bovenstaande tijd
dit gedeelte van de Paltzerweg een
werkgebied is waarbij fietsers en voetgangers
langs het werkterrein dienen te lopen (met de
fiets aan de hand); dit wordt begeleid door
een verkeersbegeleider.
Omdat veel van leerlingen gebruik maken van
deze route wordt er een veiligheidsles
georganiseerd op onze school.
Tijdens de les wordt onder andere verteld wat
de risico’s en gevaren rondom een werkterrein
zijn en hoe ze hier mee om kunnen gaan.

Logopedie in school
Met ingang van komende vrijdag is er
wekelijks een medewerker van
logopediepraktijk De Bremhorst werkzaam op
onze school. Leerlingen die in behandeling zijn
kunnen direct op school geholpen worden. De
behandelend logopedist zal dit met de
betrokken ouders bespreken. Op onze locatie
komt Janet te werken:

Graag wil ik me
voorstellen:
ik ben Janet Olthof van
logopediepraktijk de
Bremhorst.

Met Joan, Nynke en Paula bieden we in de
gemeente De Bilt en omstreken logopedie
voor baby's, kinderen, jongeren en
volwassenen bij problemen met de stem,
spraak, taal, het gehoor en/of slikken.
Vanaf 27/2 werk ik op de vrijdagochtend op
de Theresiaschool. Fijn dat jullie ons een
plek geven om de kinderen op school te
behandelen. Naast de behandelingen kun je
me ook aanspreken voor advies /
meedenken over spraaktaalontwikkeling,
slissen, stemproblemen,...
Ik ben geboren en getogen in Utrecht en
omgeving en woon nu in Naarden met
vriend en hond. Daar ben ik vaak in het bos
en op de hei of het water te vinden. Ik heb
er veel zin in en tot gauw op school.

Adviesgesprekken groep 8
Komende weken staan de adviesgesprekken
van de groepen 8 gepland. We kiezen dit jaar
voor een iets andere aanpak om dit bijzondere
moment voor de leerlingen uit groep 8 vorm
te geven.
De kinderen krijgen tijdens dit gesprek hun
schooladvies voor het voortgezet onderwijs te
horen en de leerkrachten geven een
onderbouwing. Er is beperkte tijd voor het
stellen van korte vragen.

Omdat dit een belangrijk
moment is voor de kinderen
kiezen we voor een meer
formele maar ook feestelijke
aanpak. Zodat de kinderen

later met plezier en samen met hun ouders vol
trots kunnen terugdenken aan dit moment.

Heeft u na afloop van het adviesgesprek en de
toelichting daarop van de leerkrachten nog
vragen of opmerkingen dan kunt u hen
mailen. Desgewenst kunnen wij een extra
gesprek plannen (zonder het kind erbij) mocht
het advies anders uitvallen dan u had
verwacht. Wij vinden het belangrijk dat de
kinderen kunnen terugdenken aan een
feestelijk moment en dat ze ervaren dat hun
ouders trots op hen zijn.

Sneeuwpret
In verband met de sneeuw hebben wij
vandaag extra buitenlessen ingepland. Ook
tijdens het buitenspelen in de sneeuw valt er
veel te leren en ontdekken.

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/fiets/doorfietsroutes


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.

Berichten uit de OLV

Feestelijke jubileumviering op zondag 12
februari, 10.30 uur. Windkracht 100, de OLV op
koers naar de toekomst.
De OLV heeft een mooie traditie in oecumenisch
vieren, ons voorgeleefd door Gerard Oostvogel.
Ook deze jubileumviering zal een oecumenisch
karakter hebben. De viering wordt muzikaal
ondersteund door het OLV-koor en het
Cantatekoor.

Gezinsviering op zondag 19 februari
(carnavalszondag) om 10.30 uur.
Na de geslaagde gezinsviering op Kerstavond
met ongeveer honderd kinderen, is de werkgroep
alweer bezig met de volgende gezinsviering. Kom
dus ook nu weer! Mocht uw kind zin hebben om
iets te doen tijdens de viering (bijvoorbeeld
collecte, voorbede), laat het ons gerust weten:
arl5@hotmail.com. Alle kinderen en ouders zijn
natuurlijk welkom!

Op 1 april 2023 is het een eeuw
geleden dat in Bilthoven Noord de
parochie van Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand is
opgericht. Ter gelegenheid
daarvan is van 1 tot 15 april in de

kerk aan de Gregoriuslaan een tentoonstelling te
zien. Aan de hand van foto’s en lichtbeelden
wordt de geschiedenis van deze bijzondere kerk
in beeld gebracht. In de kerk is een uniek geheel
van moderne religieuze kunst uit het interbellum
te zien met schilderkunst, beeldhouwkunst,
edelsmeedwerk en glasschilderkunst van hoog
niveau. Henk van Os, oud-directeur van het
Rijksmuseum is een warm pleitbezorger voor het
behoud van dit cultureel erfgoed, waar Bilthoven
maar wat trots op is. De organisatie is in handen
van kunsthistoricus Korine Hazelzet in
samenwerking met een team van de OLV-kerk,
De Historische Kring D’Oude School en
Kerkcollectie Museum Catharijneconvent.

Voor de fototentoonstelling zijn foto’s welkom van
buurtgenoten en geïnteresseerden van
gebeurtenissen in en rond de kerk. Kijk uw
fotoalbums eens na. Als u foto’s in bruikleen wilt
geven, kunt u contact opnemen met het

kerkbureau. Schrijft u tevoren met zacht potlood
op de achterkant van de foto’s uw naam en
adres, de datum waarop en gelegenheid waarbij
de foto is gemaakt en wie er op staan.
OLV-kerk Bilthoven Kerkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8
3723 KR  Bilthoven
telefoon: 030-2282655,
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Judo Bilthoven

Van Haren Sport uit Hilversum geeft les in
Bilthoven onder de naam Judo Bilthoven. De
lessen worden gegeven in de gymzaal van de
Theresiaschool aan de Gregoriuslaan 4.

Op 10 januari 2023 starten de lessen weer van
Judo Bilthoven. Ook de proeflessen beginnen
weer per 10 januari 2023.

Bij de judolessen, vanaf 5 jaar, staat ontspannen
en prettig bezig zijn met het spel van judo
centraal. Stoeien, bewegen, valbreken, balans,
(zelf)respect en (zelf)vertrouwen hebben een
belangrijke rol in de lessen. Om zo
gedifferentieerd mogelijk les te krijgen, is het
prettig om met veel verschillende kinderen
samen te kunnen judoën.

Naast de judolessen op dinsdag- en
donderdagmiddag wordt er op woensdag en
donderdag les gegeven in zelfverdedingskarate
aan de leeftijd vanaf 7 jaar. Dit is een open
leeftijdsgroep, d.w.z. jong en oud trainen samen,
ook ouders mogen mee doen.
Zelfverdedingskarate kent verschillende
basisgrepen en vaardigheden uit het jiu jitsu en
karate. Beheersing, concentratie en reactie
worden hier getraind, zodat je leert reageren en
handelen op de juiste manier op het juiste
moment.

Voor de juiste tijden, aanmelden of meer
informatie: judobilthoven@gmail.com.

Sam�� �� we�
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Ab� �an �� T��re����c�o��
Absentie melden
Een absentiemelding doet u bij voorkeur via
Social Schools. Kies de knop “administratie”
in de app. We hebben drie soorten absenties
toegevoegd: arts/tandarts, te laat en ziek.
Is er een andere redenen van afwezigheid
dan is het prettig om even telefonisch
contact te hebben.

Gevonden voorwerpen
Bij de deur naar de gymzaal
staan een aantal bakken met
gevonden voorwerpen. Een
week na het verschijnen van
de nieuwsbrief worden de
gevonden voorwerpen aan een
goed doel geschonken.

Sectorplan corona
Het sectorplan gaat over de langetermijn
strategie voor corona in het basisonderwijs.
Vanuit de overheid zijn vier fases bepaald.
De overheid geeft aan in welke fase we
zitten. Als school hebben we een week de
tijd om de veranderingen te implementeren.

Verlof aanvragen
Een verlofaanvraag verloopt via Social
Schools (onder ‘mijn kinderen’). De
verlofaanvraag komt binnen bij de directie.
Na goed- of afkeuring van het verlof
ontvang u een bericht via Social Schools.

In de folder “Leerplicht in
8 vragen” staan de
redenen waarvoor verlof
aangevraagd kan worden.
In alle andere gevallen
zullen wij het verlof
moeten afkeuren,
hoezeer wij u dit verlof
gunnen. Als school
kunnen wij gecontroleerd
worden op de juiste naleving van de
wettelijke afspraken rondom verlof. Heeft u
vragen of opmerkingen over een
verlofaanvraag, neem gerust contact met
ons op. Wij denken graag mee. Klik hier om
de folder in te zien.

https://www.theresiaschool.nl/informatie/corona-sectorplan/?edit_off=true
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360020655812-Een-verlofaanvraag-doen-voor-je-kind-eren-
https://www.debilt.nl/fileadmin/bestanden/Jeugd_en-onderwijs/Folder_Regionale_leerplicht.pdf

