NIEUWSBRIEF THERESIASCHOOL
VAN DE DIRECTIE

Typisch Den Dolder...
Van de week viel mijn oog bij het 'zappen' op een aflevering van Typisch Den Dolder dat op NPO-2
uitgezonden wordt. Hoewel de school niet in Den Dolder staat, komen er wel een aantal kinderen
uit dat dorp naar ons toe. Daardoor is Den Dolder ook een beetje van 'ons' natuurlijk. Leuk om
herkenning te zien in de straten, de mensen, de gezelligheid... En, zag ik dat nou goed? Juf
Monique Welkzijn in beeld? Ja hoor, onze juf is in één klap wereldberoemd in Den Dolder. Bij
navraag bij de juf bleek dat AVG-reglementen op straat schijnbaar niet gelden; er was haar niets
gevraagd. Eigenlijk ook wel weer jammer dat ze alleen door het beeld liep en geen extra reclame
voor de school kon maken. Maar dat we nu een bekende Nederlander in huis hebben, dat is een
zekerheidje! Voor geïnteresseerden: 'Typisch Den Dolder' is ook terug te zien via de NPO-start app.
Corona update.
In de afgelopen weken zijn er meerdere leerkrachten getest op Corona. Gelukkig zijn daar op onze
school geen positieve gevallen uitgekomen. Toch blijven we erg alert omdat we zien dat in de
omgeving wel enkele uitbraken zijn geweest en dat we uiteraard niet willen dat wij klassen in
quarantaine moeten laten gaan. Heel fijn is het dat ouders ons helpen door kinderen met
gezondheidsklachten even thuis te houden. Testen van de kinderen is uiteraard aan de ouders en
ouders zijn ook niet verplicht om aan de school door te geven wat het resultaat is wanneer een
kind getest is. Dit i.v.m. de privacywetgeving. Maar vanwege de verantwoordelijkheid om alle
kinderen en medewerkers te beschermen, is het fijn als ouders in
een positief geval contact opnemen met mij. Wij zullen samen (en
in overleg met de GGD) bespreken wat we moeten doen. Hartelijk
INHOUD
dank voor uw hulp.
Formatie.
Inmiddels is het eerste inzicht over de vacatureruimte voor schooljaar
21-22 intern besproken. Daaruit komt voort dat we komend jaar
minimaal 4,5 fulltime eenheden (FTE) door vertrek en verhuizingen
beschikbaar krijgen. De eerste vacature is daarom al vroeg uitgezet op
internet. We zoeken breed, d.w.z. in overleg met kandidaten kijken we
naar alle groepen en afhankelijk van wensen en mogelijkheden schuiven
we de puzzel in elkaar. Inmiddels hebben we al vier kandidaten
gesproken en staan er al weer 3 gesprekken gepland. Het ziet er
vooralsnog gelukkig al voorspoedig uit.
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Tussenevaluatie opbrengsten en rapportage :
Op dit moment worden de middentoetsen (M-toetsen) van de Cito afgenomen in groepen 3 t/m 7. Vanuit
de analyses van de opbrengsten komen acties die we in de plannen verwerken voor de komende periode.
Omdat de validiteit van de toetsing tot eind maart loopt, hebben we gekozen om begin april de
terugkoppeling aan ouders en leerlingen te doen. Dat geldt ook voor de groepen 8. De deadline voor de
aanmeldingen voor groepen 8 lag op 15 maart en dat is gelukkig helemaal goed gegaan. Dank aan de
leerkrachten en ouders hiervoor. Midden april is de centrale eindtoets voor groepen 8 gepland.
Leergang kwaliteitsbeleid :
Met de Intern Begeleiders en directie van alle Deltascholen volgen wij dit jaar een leergang
"Kwaliteitsbeleid". In deze leergang helpt WMK "goeroe" Cees Bos onze scholen om een gestandaardiseerd
proces te ontwikkelen in het borgen van de kwaliteit van ons onderwijs. De hulpmiddelen die we vanuit
ParnasSys-WMK hierbij gebruiken vallen goed samen met onze huidige koers, maar het is een uitdaging om
alle mogelijkheden die het systeem herbergt, in te richten naar de eigen wens van iedere school. Er zal in
de komende jaren verder gewerkt worden aan een goed geborgd kwaliteitssysteem met kwaliteitskaarten.
Om een tipje van de sluier te geven : er worden o.a. kwaliteitskaarten gemaakt voor pedagogisch handelen,
didactisch handelen, leertijd, Expliciete Directe Instructie (EDI), maar ook kwaliteitskaarten over
vakgebieden als rekenen, spelling, begrijpend lezen, ... zullen in ons kwaliteitssysteem geborgd worden.
Hartelijke groet,
Gerben Visser
Directeur St. Theresiaschool

VAN DE MR
Zoals elke Nieuwsbrief nemen we jullie mee in waar de MR mee bezig is en natuurlijk is dat op dit
moment vooral de 5 gelijke schooldagen.
Wij zijn blij verrast door de grote hoeveelheid vragen en opmerkingen die wij hebben ontvangen over de
5 gelijke schooldagen. Fijn dat er zoveel betrokkenheid is. Het is een enorme klus om de meer dan 100
vragen goed te beantwoorden en geordend naar alle ouders te sturen, maar we zijn al een heel eind.
We verwachten de antwoorden in de week van 22 maart te kunnen delen. De achterbanraadpleging (via
een enquête) zal dan enkele dagen later uitgestuurd worden.
We willen nogmaals iedereen oproepen om te stemmen.
Vriendelijke groet
De MR
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VAN DE OUDERCOMMISSIE

Pasen op school: Ontbijt
Dit jaar zijn er al zoveel andere dingen dan voorgaande jaren en kunnen allerlei
activiteiten niet plaatsvinden. Maar als katholieke school is het natuurlijk belangrijk
om Pasen te vieren. Er is door de oudercommissie tot een invulling gekomen met
inachtneming van alle covid-regels. Vorige jaren maakten de kinderen een
paasontbijt voor een klasgenootje; een surprise ontbijt. Dat kan onder de huidige
omstandigheden niet.
Wanneer is het paasontbijt 2021?
Zoals op de schoolkalender staat aangegeven vindt het paasontbijt plaats op
woensdag 31 maart. Het paasontbijt vindt plaats in alle groepen (groepen 1 t/m 8).
Wat te doen voor het ontbijt?
Ieder kind neemt zijn/haar eigen feestelijk aangeklede ontbijt mee naar school, met
daarbij een beker drinken.
De oudercommissie zorgt voor een broodhaantje (voorverpakt) en een chocolade
eitje (voorverpakt) per kind.
Versiering van ontbijt: toch een soort surprise. Geef uw kind een vrolijk ontbijt mee.
Voorgaande jaren kregen de kinderen een surprise ontbijt van hun klasgenootjes. Wij
willen de lijn van verrassing en versiering natuurlijk doorzetten. Dit is toch een
hoogtijdag! Wat is dan mooier om een feestelijk versierd ontbijt te krijgen?
Kortom, maak voor of met uw kind een mooi versierd ontbijt, natuurlijk kan er een
knutselwerk, een versierd of zelf gemaakte of vrolijk gekleurde placemat bij….. een
dienblad dat versierd is…..
Een zeer dringende oproep om iets vrolijks van deze speciale dag te maken! Een surprise
ontbijt om zo een vrolijke boel te hebben bij de kinderen.
Dank voor de medewerking.
Namens de oudercommissie,
Puma Smagge
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BELANGRIJKE DATA

VAN DE REDACTIE

MAART
Vr 19-3

Kletskaarten Blok 4 DVS

Ma 22-3

Start Blok 5 Vreedzame School

Wo 24-3

Maandviering in de eigen groep
OC-vergadering

Do 25-3

MR-vergadering

Vr 26-3

Intake nieuwe ouders

Wo 31-3

Paasontbijt
Openzetten oudergesprekken

U ontvangt de Nieuwsbrief via de mail.
Ook kunt u deze teruglezen op onze
website. De Nieuwsbrief is hét
communicatiemiddel om alle ouders op
eenzelfde moment van dezelfde
informatie te voorzien.
Het is daarbij van belang dat uw juiste
mailadres bij ons bekend is. Mocht uw
mailadres wijzigen, wilt u dat dan s.v.p.
zo spoedig mogelijk laten weten aan
info@theresiaschool.nl?

APRIL
Vr 2-4

Goede vrijdag

Ma 5-4

Tweede Paasdag

Wo 14-4

Schoolfotograaf
OC-vergadering

Do 15-4

Schoolfotograaf
MR-vergadering

De volgende Nieuwsbrief verschijnt
vermoedelijk op 1 april 2021. De
sluitingsdatum voor kopij voor de
volgende Nieuwsbrief is woensdag 31
maart. U kunt kopij sturen naar:
m.vanderdoef@theresiaschool.nl.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Ouders met jonge kinderen die al broertjes of zusjes bij ons op school hebben, willen we eraan herinneren
hun jongere kinderen bij school aan te melden. Dit kan via het aanmeldingsformulier op onze website
(www.theresiaschool.nl), of via de administratie (info@theresiaschool.nl).
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VAN DE STICHTING DELTA
Sinds 2018 hebben organisaties te maken met de Algemene
Verordening Persoonsgegevens (AVG). Ook voor onze scholen
heeft de AVG consequenties gehad. Er is de afgelopen tijd door
een stichtingsbrede werkgroep o.l.v. een externe deskundige van
Dyade hard gewerkt om te voldoen aan alle nieuwe regels. Soms
merkt u daar wat van, denk bijvoorbeeld aan het verlenen van
toestemming bij het gebruik van beeldmateriaal, maar meestal
gebeurt het achter de schermen. Er is beleid opgesteld, er zijn
risico-scans uitgevoerd en er zijn heel specifieke werkafspraken gemaakt. Om alles in goede banen te
leiden, is een speciale interne functionaris aangesteld; de zogenaamde privacy officer (te bereiken via
privacy@deltadebilt.nl). De privacy officer coördineert de werkgroep die periodiek samenkomt om de
vorderingen op het gebied van AVG te volgen en acties te ondernemen. AVG blijft een onderwerp dat
voortdurend onze aandacht vraagt. We zullen u daarover blijven informeren. Er zijn twee actuele
onderwerpen waarover we nu graag berichten:
Privacy risico's Google
Veel scholen gebruiken de programma's van Google bij het uitvoeren van het onderwijs en/of het
samenwerken binnen het team. Door corona is dit gebruik alleen maar toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan
het onderwijs op afstand. In de media en in de tweede kamer kwam recent de vraag naar voren of de
programma's wel veilig zijn. Uit onderzoek blijkt dat er inderdaad privacy-risico's bestaan. Het kabinet en
organisaties namens het onderwijs zijn in gesprek met Google om de databescherming alsnog op orde te
brengen. Scholen wordt aangeraden om niet direct te stoppen met het gebruik van de programma's en de
ontwikkelingen af te wachten. Wij nemen dit advies over en volgen de ontwikkelingen op de voet. Mocht
daar aanleiding toe zijn, dan zullen wij u nader informeren.
Registratie corona:
De afgelopen tijd hebben scholen door de situatie met corona, meer dan ooit te maken gehad met zaken
die de gezondheid betreffen. Hierbij kwam de vraag naar voren of scholen mogen registreren wie van hun
leerlingen besmet is. Bijvoorbeeld in verband met de maatregel van het kabinet om groepen kinderen voor
een aantal dagen naar huis te sturen of omdat de scholen zich zorgen maken over de veiligheid op school.
De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat het begrijpelijk is dat scholen zich zorgen
maken, maar geeft ook duidelijk aan dat het vastleggen van besmettingen zonder doel of grondslag
wettelijk niet mag. Dit is een taak die alleen bij de GGD ligt. Scholen zijn vanuit de Wet Publieke
Gezondheid (WPG) wel verplicht om besmettingen door te geven. Hierbij gaat het alleen over aantallen,
niet over namen. Binnen Delta volgen wij ook deze lijn. Wij leggen vast of een leerling afwezig is (en of dit
geoorloofd of ongeoorloofd is), maar niet de reden van verlof. Meldt u als ouder gezondheidsklachten of
een besmetting, of wilt u overleggen, dan is dat natuurlijk geen probleem. Wij gaan graag in overleg en
bieden een luisterend oor, maar leggen geen persoonsgegevens vast rondom corona.
Meer weten over AVG en de stichting Delta? Neem dan een kijkje op www.deltadebilt.nl/privacy
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HULP BIJ ONGELUKJES
Voor de jongste leerlingen (4-7 jaar) zijn wij op zoek naar reservekleding. Het
komt wel eens voor dat een kind een ongelukje heeft en verschoond moet
worden.
We zijn met name op zoek naar joggingbroeken, ondergoed en sokken voor
jongens, en leggings en sokken voor meisjes.
Mochten uw kinderen uit bovenstaande kleding zijn gegroeid, dan zouden wij
daar heel blij mee zijn!
U kunt de kleding afgeven bij de eigen leerkracht.
Wanneer uw kind een ongelukje heeft gehad en kleding van school krijgt, wilt u
deze dan s.v.p. weer zo snel mogelijk mee naar school geven?
Heel veel dank!

Samen
Creativiteit
Ontplooiing
Plezier
Eigenaarschap

Ik doe mee met de ALS Lenteloop 2021! Doe je ook mee? Schrijf je nu in en loop tussen maandag 24 mei
en zondag 6 juni samen of alleen de FunRun van 5 of 10 km. En op 6 juni sluiten we af met een groot
online feest! Kom hier vast in de feeststemming: https://spoti.fi/3vic2sC
Samen sporten en feesten. Dat wil jij toch ook? Schrijf je in via deze link: www.alslenteloop.nl/meedoen
Liever niet meelopen, maar wel doneren? Klik dan hier: www.alslenteloop.nl/doneren
Schrijf je vóór 1 april in, dan ontvang je gegarandeerd het officiële ALS Lenteloop shirt!
Nomineer 3 anderen en stuur dit bericht naar hen door, zodat ook zij kunnen meedoen óf doneren en

straks Iedereen Beweegt voor ALS!
#iedereenbeweegtvoorals #goudenregen #vierhetleven #alslenteloop
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DE VREEDZAME SCHOOL
Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de
kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan
gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het
uitvoeren van opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen
taak gaat het om een soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die
taak. Een klassen-commissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de
organisatie en voert uit. Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld bezig houden met de inrichting van
de klas. De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel.
De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig.
In Blok 5 zijn in de groepen 1 – 4 de lessen gericht op het:
•
•
•
•
•

herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
leren omgaan met je boosheid.
weer goed maken n.a.v. een conflict.
leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
verschil tussen helpen bij een conflict als
scheidsrechter en helpen als mediator.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te
leveren aan de groep en aan de school:
•
•
•
•

de kinderen bedenken activiteiten om het voor
iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school.
de kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de
school.
de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van
en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.
de kinderen leren werken met klassencommissies en een schoolcommissies.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl
of langskomen op school.
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INTERESSANT VOOR U OF UW KIND

DOSC, de voetbalclub van Den Dolder, organiseert op maandag 22 maart 2021 van
17:00 tot 18:00 uur een instuiftraining voor meisjes geboren in 2011 en 2012 die
(wellicht) volgend seizoen willen voetballen. Zij kunnen op deze manier een keertje
proeven aan het voetbal. DOSC is een leuke bruisende familieclub. Mochten jullie
vragen hebben, neem dan contact op met Maurits: 0648233273. Meisjesvoetbal is
zooooo 2021!

FIETSEN GEZOCHT
ANWB zoekt 15.000 gebruikte fietsen
Wist u dat om echt goed te leren fietsen je meters moet maken in het verkeer? Logisch denkt u misschien.
Maar weet u ook dat dit niet voor ieder kind mogelijk is? Want een eigen fiets is niet voor elk kind in
Nederland vanzelfsprekend, vaak doordat de financiële situatie thuis dit niet toelaat. Daarom is de ANWB
op zoek naar 15.000 gebruikte fietsen. Zij
knappen ze vervolgens op en zorgen ervoor
dat ze via partners bij de juiste gezinnen
terechtkomen.
Dus, heeft u nog een fiets over?
Doneer ‘m via anwb.nl/kinderfietsenplan .
Een vrijwilliger komt de fiets gratis bij u
ophalen of ze vertellen waar een
inzamelpunt bij u in de buurt zit.
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