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Nieuwsbrief december 2022

Van de directie
Wij ontvangen regelmatig signalen dat ouders
positief over onze school praten. Daarvoor
willen wij jullie bedanken. Jullie zijn als
ervaringsdeskundigen de beste
vertegenwoordigers van onze school. Het
doet ons goed dat ouders tevreden zijn. Dit
helpt ons om voldoende leerlingen en
personeel te binden aan onze school om
daarmee ons onderwijs nog verder te kunnen
verbeteren.

Tegelijkertijd zijn wij
ons ervan bewust dat
we nooit iedereen
volledig tevreden
kunnen stellen. Heeft u
vragen of opmerkingen
over ons beleid, laat het
ons gerust weten.

Afgelopen week hebben twee mensen zich
aangeboden om onze school te ondersteunen.
Dit naar aanleiding van positieve berichten
over de school. Dat is toch fantastisch in een
tijd waarin het lerarentekort is opgelopen tot
9,5%. Dank jullie wel voor de positieve
ondersteuning.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2023
gewenst.

Arjan en Lauré
Directie Theresiaschool

Studiekring
Als een verrassing kregen wij te horen dat De
Studiekring stopt in onze school. De
Studiekring gaf huiswerkbegeleiding aan
leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het
is jammer dat zij uit onze school vertrekken
omdat hiermee ook de huuropbrengsten van
de gebruikte ruimtes stoppen.

Werkplek leerkrachten
Voordeel van het stoppen van de Studiekring
is dat de betrokken leerkrachten hun werkplek
in het lokaal terugkrijgen. Wij merken dat het
niet efficiënt en prettig werkt als leerkrachten
na schooltijd uit hun lokaal moeten omdat
deze is verhuurd. Juist in een tijd waarin we
alle zeilen moeten bijzetten om voldoende
goede leerkrachten te behouden voor onze
school is dit niet helpend.
Vanuit dat oogpunt zijn we met Kind & Co
oriënterende gesprekken aan het voeren om
te onderzoeken of de bso in de lokalen van
groep 5 en 6 ook elders in het gebouw
ondergebracht kunnen worden. Uit eerste
gesprekken lijkt dit voor beide partijen een
positieve win-win ontwikkeling. Wordt
vervolgd.

Afscheid collega’s
In verband met een aantal personele
wijzigingen krijgen sommige leerlingen na de
kerstvakantie een nieuwe leerkracht. Wij
hebben u daarover in een eerdere mail
geïnformeerd.
Juf Marjolein gaat met zwangerschapsverlof en
Meester Henk gaat met pensioen.
Daarnaast willen we ook op deze plek Hans en
Liesbeth noemen. Hans heeft heel wat jaren
De Studiekring geleid op onze school. De
Studiekring stopt met het huren van onze
lokalen en daarmee vertrekt ook Hans. Hij
heeft een nieuwe baan gevonden.
Liesbeth heeft jarenlang vrijwilligerswerk op
onze school gedaan en is onlangs geslaagd
voor haar opleiding tot onderwijsassistent. Zij
gaat (binnen onze stichting) op de Patioschool
aan de slag.



Oefenen voor de kerstviering
Komende woensdag hebben wij onze laatste
(besloten) adventsviering in de kerk gepland.
We kunnen dan gelijk nog even met de
kinderen oefenen waar ze zitten tijdens de
kerstvieringen. Tijdens de kerstviering zitten
de leerlingen namelijk voorin de kerk bij de
leerkrachten. Ouders kunnen daarachter
plaatsnemen.
Veel leerlingen komen niet vaak in een kerk.
Daarom leggen wij voor de adventsviering uit
hoe je je eigenlijk moet gedragen in een kerk
(wandelen naar de plek waar je zit, zachtjes
praten, tijdens de viering stil zijn, respect,
etc.)

Vanuit de OC

Op donderdag 22 december is de jaarlijkse
kerstborrel. Terwijl de kinderen in de klas
aan het kerstdiner zitten of de kerstviering
in de kerk bijwonen, kunnen de ouders
genieten van: Glühwein, warme
chocolademelk, oliebollen en hotdogs voor
€1,50 per consumptie. Betalen kan cash of
met pin. De opbrengst gaat zoals ieder jaar
naar een goed doel. Dit jaar naar Missie
538, dat in het teken staat van het Prinses
Máxima Centrum.
De kerstborrel is van 17.00 tot 19.00 uur.
Bij droog weer zal dit buiten op het grote
plein plaatsvinden. Graag tot op de
kerstborrel!

De oudercommissie

n.b. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor
kinderen die ook bij de kerstborrel aanwezig
zijn.

Vrijdag warme kersttruiendag
In verband met de sfeer en de opzet van de
kerstvieringen vragen wij de leerlingen om in
nette kleding de kerstvieringen te bezoeken.
Omdat veel kinderen ook graag hun kersttrui
willen laten zien spreken wij in de klassen af
dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 vrijdag 23
december in hun kersttrui of onesie naar
school mogen komen.
De onderbouw heeft vrijdag een extra vrije
dag.

kerstviering vrijdag 23 dec.

Zó do�� ��j �a� �p �� T�er���a�c����!
Twee keer per schooljaar
nemen wij bij alle
leerlingen de MQ Scan af.
De MQ Scan meet de motorische vaardigheid
van een leerling. De tijd die een leerling
erover doet om een compacte beweegbaan af
te leggen geeft een gemiddeld, boven- of
ondergemiddeld motorische vaardigheid voor
de leeftijd van de leerling.

Op onze school bieden wij een geselecteerde
groep leerlingen de mogelijkheid om de
motorische vaardigheid extra te ontwikkelen.
Dit doen wij tijdens de lessen Motorische
Remedial Teaching (MRT). Het doel hiervan is
de vaardigheden te vergroten, het laten
groeien van de plezierbeleving van bewegen
en het vergroten van het zelfvertrouwen. De
leerlingen die de lessen MRT volgen krijgen in
kleine groepjes een keer per week gedurende
20 minuten een extra les bewegingsonderwijs
van een van onze vakleerkrachten.
Ouders van leerlingen die in aanmerking
komen voor de lessen MRT worden vooraf
geïnformeerd.

Gevel gymzaal gereinigd
In de laatste week van
november is de gevel van de
gymzaal gereinigd door ons
nieuwe schoonmaakbedrijf
Berko (onderdeel van Balans).
Omdat de werkzaamheden
meevielen hebben ze gelijk de
pui bij de ingang een grondige

schoonmaakbeurt gegeven. Dat geeft
vertrouwen voor een prettige samenwerking!



Nieuw schoonmaakbedrijf
Per 1 december hebben wij vervroegd afscheid
genomen van Van Alem Schoonmaak. De
klachten namen dermate toe dat langer
doorgaan niet wenselijk was. Balans
Schoonmaak kon gelukkig eerder beginnen en
heeft het eerste weekend na Sinterklaas
zoveel mogelijk achterstallige
schoonmaakwerkzaamheden opgepakt. Wij
zijn benieuwd of u het verschil al kunt
merken. Laat het ons gerust weten.
We hebben de samenwerking met Van Alem
op een professionele manier kunnen afronden
en krijgen een kleine financiële compensatie.

Social Schools
Wij plaatsen regelmatig berichten op Social
Schools. Kunt u een geplaatst bericht
waarderen, geef het dan een hartje.
Dit helpt ons om de berichtgeving vanuit
school verder te verbeteren. Krijgt een bericht
veel likes (hartjes) dan kunnen wij vaker
vergelijkbare berichten plaatsen.
Dank voor uw medewerking.

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.

Informatie van externen
Klik op ℹ voor meer info.

ℹ CJG - Stoere schildpadden
preventief groepsprogramma voor kinderen
van gescheiden ouders

ℹ CJG - Dappere Dino’s
preventief groepsprogramma voor kinderen
van gescheiden ouders

ℹ CJG - Training ScheidingsATLAS
preventieve training voor gescheiden
ouders

Berichten uit de OLV

Met Kerst is er een gezinsviering in de kerk
met kinderkoor en kerstspel.
Waar: OLV, Gregoriuslaan 8, Bilthoven.
Wanneer: kerstnacht 24 december.
Hoe laat: 18.00 uur.
De liedjes en het kerstspel worden
uitgevoerd door kinderen van de
Theresiaschool, de Kameleon, de
Julianaschool en het Nieuw Lyceum.

Oproep:
Wij zoeken nog kinderen die willen helpen
met het klaarmaken van de tafel, collecteren
en de voorbeden. Iedereen is daarbij
welkom. Meld je aan via Arl5@hotmail.com

Op 25 december is er ‘Kindje Wiegen’ van
15.00 uur tot 15.45 uur. Het kerstverhaal
wordt verteld en de kinderen mogen
meespelen. Natuurlijk zingen we ook
kerstliedjes. Het hele gezin is welkom!

https://www.cjgdebilt.nl/stoere-schildpadden
https://cjgdebilt.nl/dappere-dino
https://www.cjgdebilt.nl/scheidings-atlas
mailto:Arl5@hotmail.com

