NIEUWSBRIEF THERESIASCHOOL
VAN DE DIRECTIE
We gaan weer verder in school
Na een valse start afgelopen maandag vanwege het winterse weer, zijn we dinsdag weer met alle groepen
begonnen in de school. Daar hebben we allemaal erg naar uitgezien en het is weer als vanouds gezellig in
school. Hoewel... We hebben uiteraard een aantal zorgmaatregelen moeten nemen die veel extra
organisatie met zich meebrengen. Klassen die volledig gescheiden moeten blijven van elkaar tijdens
binnenkomst en pauzes. Maar ook tijdens de lesuren worden de groepsoverstijgende lessen, de
meerwerkgroepen en ambulante werkzaamheden buiten de klas en de pittige-plus-torens lessen niet
gemengd gegeven. Dat is soms ingewikkeld en het vergt weer creatief nadenken hoe we deze
onderwijsbehoeften toch enigszins vorm kunnen blijven geven. We doen ons uiterste best, maar in sommige
gevallen kunnen we mogelijk niet voldoen aan alle wensen of eerdere afspraken. Wanneer uw kind een extra
zorgplan heeft, bijvoorbeeld RT, en u wilt hier de status van weten, dan kunt u het best even contact
opnemen met de leerkracht van uw kind.
Om kort te gaan; we gaan weer met opgewekte blik verder in school. We hebben er zin in !
Afwezig personeel
Nu er nog strengere maatregelen zijn afgekondigd, vinden wij het van belang om ook ons personeel zoveel
mogelijk extra te beschermen. Dat doen wij door extra middelen beschikbaar te stellen als mondkapjes,
gezichtsmaskers, spatschermen, desinfectiemiddelen, eigen werkplekken te creëren, etc.
Er zijn echter leerkrachten die vanwege Coronagerelateerde-, persoonlijke- en/of gezinssituaties niet in school
zijn. Het heeft op dit moment nog geen directe gevolgen voor de lessen
in de klassen, maar wel voor de extra mogelijkheden die we regulier in
school hebben, zoals extra ondersteuning of overnemen van de groepen.
INHOUD
Het betekent ook dat kinderen zo af en toe een andere leerkracht krijgen
dan de eigen leerkracht. Het is echter wel krap aan het worden om alle
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groepen bezet te houden. We doen er alles aan om dit grootste belang in
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school te blijven regelen maar vragen uw begrip als dit in de toekomst een
keer echt niet lukt.
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Overigens zetten deze leerkrachten zich thuis zoveel mogelijk in met
ondersteunend werk voor school en online lessen met kinderen.
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Bij deze wensen wij alle leerkrachten die afwezig zijn heel veel sterkte toe.
We missen jullie en hopen dat jullie snel weer in ons midden kunnen zijn.
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Formatie en vacatures
Begin februari heeft al ons personeel aan kunnen geven welke wensen zij hebben voor het nieuwe
schooljaar. Daar hebben wij voorzichtig een eerste conceptplaatje van gemaakt en daaruit blijkt dat er na dit
schooljaar relatief veel vacatures zullen zijn. Binnen stichting Delta wordt vervolgens eerst gekeken welke
mensen over willen stappen naar een andere Deltaschool en daarna volgen vacatures naar buiten toe. Met
de krapte in de markt zullen we waarschijnlijk voor de voorjaarsvakantie al komen met vacatureruimte op de
Theresiaschool. Dit zetten we uit via verschillende media.
Mocht u bevoegd onderwijspersoneel kennen dat ons team zou kunnen versterken, dan kunt u hen
verwijzen naar mij (Gerben Visser). Wij zoeken naast leerkrachten, ook onderwijs ondersteunend personeel.
Hartelijk dank voor uw hulp.
Cito M-toetsen afname
Omdat we na de thuiswerkperiode graag willen kijken waar de kinderen staan in hun ontwikkeling, hebben
de Deltascholen met elkaar afgesproken om alsnog de Cito middentoetsen af te nemen. De Cito geeft aan
dat dit voor de groepen 3 t/m 7 kan tot eind maart. Dat kan dus nog goed, al moeten we wel iets meer vaart
achter de procedures zetten, zeker nu er ook nog een vakantieweek tussen zit. We gebruiken de
opbrengsten van de toetsing om te bezien waar kinderen staan en of we onze plannen voor de toekomende
periode moeten aanpassen.
We hebben het volgende afgesproken : vanaf woensdag 3 maart wordt er begonnen met het afnemen van
de Cito’s, DMT en AVI. De Cito’s worden gepland van woensdag 3 maart tot uiterlijk vrijdag 26 maart.
Hoewel de advisering voor de groepen 8 zo goed als rond is, willen we toch ook voor groepen 8 de Mtoetsen van de Cito afnemen. Dit zal tussen 3 maart en 10 maart gebeuren. Het doel is voornamelijk om ook
hier naar groei en hiaten te kijken. De centrale eindtoets komt namelijk ook nog in april en het zou heel mooi
zijn als we in de komende maand nog aandacht kunnen geven aan de mogelijke hiaten.
5 Gelijke Schooldagen proces
U heeft al enige tijd geen berichtgeving gekregen omtrent het proces van de 5 gelijke schooldagen. Dit is één
van de actiepunten op ons schooljaarplan.
Ondanks Corona heeft het proces intern echter niet stil gelegen. Door de interne werkgroep 5 Gelijke
Schooldagen (leerkrachten en directie) is afgelopen december een advies geschreven en naar de MR
gestuurd. Dit advies is in januari doorgesproken met de MR en wordt komende maandag door de werkgroep
met alle ouders gedeeld. De MR heeft beslisrecht in deze en zal bij de ouders navraag doen. U zult de brief
van de MR ook begin volgende week ontvangen.
Rest mij u een prettig weekend te wensen waarin de kinderen en uzelf nog even van mooi
schaats/winterweer kunnen genieten. Wees voorzichtig met sleeën en houd u deze goed in de gaten, want
het schijnt ineens een gewild object te zijn dat geregeld gestolen wordt.
Blijft u vooral gezond!
Hartelijke groet,
Gerben Visser
Directeur St. Theresiaschool
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BELANGRIJKE DATA

VAN DE REDACTIE

FEBRUARI
VR 12-2
Vr 19-2

Intake nieuwe ouders o.v.b.
STUDIEDAG

VOORJAARSVAKANTIE 20-2 t/m 28-2
MAART
Di 2-3

Veilig op de weg - groepen 7 o.v.b.

Vr 5-3

Intake nieuwe ouders o.v.b.

De kinderen hebben dus vrij van 19 t/m 28 februari.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt
vermoedelijk op 4 maart 2021. De
sluitingsdatum voor kopij voor de
volgende Nieuwsbrief is woensdag 3
maart. U kunt kopij sturen naar:
m.vanderdoef@theresiaschool.nl.
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?

Samen
Creativiteit
Ontplooiing
Plezier
Eigenaarschap
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VAN DE WERKGROEP HB/MB
Executieve functies in Coronatijd
Als u aan uw kind vraagt of hij/zij weet wat executieve functies zijn, is de kans best aannemelijk dat u een
positief antwoord krijgt. Als leerkrachten werken we namelijk iedere dag in iedere groep aan het
ontwikkelen en verbeteren van deze functies.
Executieve functies (EF’s) zijn “de basisinstrumenten voor het organiseren, ophalen en coördineren van de
informatie in ons hoofd bij de verwerking van nieuw materiaal en het prioriteren van leerdoelen”. Of
eenvoudiger gezegd, “alles wat je nodig hebt om aan werken toe te komen”.
Bekende voorbeelden van EF’s zijn organisatie, werkgeheugen, planning/prioritering, volgehouden
aandacht, taakinitiatief en emotieregulatie.

Executieve functies ontwikkelen zich tijdens het groeien van de hersenen en het leren van ervaringen. De
ontwikkeling van deze functies gaat door tot ongeveer het 23ste levensjaar en de snelheid van de
ontwikkeling is bij ieder kind verschillend. Je kunt het vergelijken met de ontwikkelingsboog van driewieler
naar Tour de France, telkens weer een nieuwe uitdaging, steeds weer een hoger niveau. Ook bij de
meerwerkopdrachten, de Pittige Plus Torens, de gym- en dramalessen spelen de EF’s een grote rol. De
Theresiaschool is van mening dat juist het ontwikkelen van deze vaardigheden enorm belangrijk zijn voor
de toekomst, zelfstandigheid en het leren leren van kinderen.
In Coronatijd wordt heel veel gevraagd van de EF’ s van de kinderen én zeker ook van de ouders en
leerkrachten. Het is erg leuk om het hier met uw kind over te hebben, leren is veel meer dan het maken
van sommen of dictees. Juist nu hebben we de kans om elke dag een beetje beter te leren plannen, vol te
houden als het niet meteen lukt, te reflecteren op ons eigen werk enz.
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De volgende link laat een filmpje zien dat u heel goed met de kinderen kunt kijken en bespreken.
https://youtu.be/XGwLBWQq7HI
In veel groepen staat er iedere week een EF centraal en worden er klassikaal allerlei leuke spelletjes
gedaan om de EF van de week te oefenen. Dit kan ook prima thuis, er is heel veel informatie op het
internet te vinden.
We wensen u allemaal veel plezier en succes met het trainen van de EF’s!
Namens de werkgroep Hoogbegaafd/Meerbegaafd,
Frederieke Graaf

DE VREEDZAME SCHOOL
Nu de school weer begonnen is, wordt er in de groepen uiteraard veel aandacht gegeven aan hoe de kinderen
de afgelopen lockdownperiode beleefd hebben. Er wordt veel over gevoelens gepraat, getekend en
geschreven.
Blok 4 sluit hier mooi bij aan, want dit Blok gaat over gevoelens. Het Blok
heet dan ook: we hebben hart voor elkaar.

Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief
klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een
klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor
elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat
gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en
zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter
in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep;
tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en verdrietig. We bespreken wat het betekent als iemand wordt
buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat
“afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden
zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te
praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even
gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze
over hun gevoelens kwijt willen.
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Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo veel
mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les
heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.

De lessen zijn gericht op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
Het herkennen en benoemen van gevoelens.
Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kan oproepen.
Elkaar vertellen over hoe je je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe
je ermee omgaat.
Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een
oplossing.
Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.
Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.

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

LET OP: 6, 13 en 20 februari moet zijn : vrijdag 5, 12 en 19 februari.
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