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Thema avond sociale media. 
Sociale media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze 

maatschappij. Kinderen krijgen hier ook steeds vroeger mee te maken. 

Hoewel er heel veel voordelen te bedenken zijn, zijn er ook nadelen die 

helaas de laatste jaren veel podium (moeten) krijgen in de nationale media. 

Op dinsdag 7 november organiseren wij daarom een thema avond over 

sociale media. U hoeft zich hier niet voor in te schrijven maar bent van harte 

welkom in de Agora. We verwachten evenwel een grote opkomst, temeer dit 

verzoek uit veel ouders naar voren is gekomen. Vanaf 19.00 uur is de inloop 

en we beginnen om 19.30 uur met gastspreker Nicolette de Gooijer, zij is 

nationaal mediacoach. Mocht u meer willen weten dan kunt u terecht op 

deze website : www.schoolstudio.nl 

 

Onze burgervader op bezoek. 

Op 20 december komt burgemeester Potters bij de Theresiaschool op 

bezoek. Eén van onze ouders heeft hem uitgenodigd in de straat en komt dan 

gelijk de school en omgeving bekijken.  

Het is in het kader van de kennismakingstoer van de burgemeester. Vanuit 

de school zullen we laten zien wat wij met o.a. Het Biltsche Meertje doen in 

het kader van maatschappelijke betrokkenheid.  

 

 

Prettig weekend. 

Gerben Visser 

 

http://www.schoolstudio.nl/
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Kampioenschap schaken voor basisscholen in de gemeente De Bilt 

De schaakvereniging DBC (De Biltse Combinatie) organiseert elk jaar het schaakkampioen-

schap voor basisscholen in de gemeente De Bilt. 

Het toernooi wordt dit jaar georganiseerd op woensdagmiddag 8 november in het H.F. Witte 

Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. De aanvang is om 13.00 uur. Per team kunnen er 5 

kinderen meedoen. Meerdere teams per school mogen worden ingeschreven. Tot op de dag zelf 

kan er worden ingeschreven maar natuurlijk zien wij vanwege de organisatie uw inschrijving 

graag eerder.  

Het winnende team ontvangt een wisselbeker en een taart, maar er zijn ook prijzen voor de als 

tweede en derde geëindigde teams. Bovendien mogen tenminste twee teams meedoen aan het 

regionale schoolschaaktoernooi dat georganiseerd wordt door de Stichts-Gooise Schaakbond in 

het voorjaar van 2018. De winnaar van vorig jaar was het team van de Julianaschool. 

Wij hopen dat de Theresiaschool met één of meer teams zal zijn vertegenwoordigd. 

Deelnemende kinderen kunnen zich voor 1 november aanmelden bij meester Jaap (groep 8). 

Met vriendelijke groeten namens de organiserende plaatselijke schaakvereniging, De Biltse 

Combinatie (DBC), Joop Faber. 

Gevonden voorwerpen. 

In de week na de herfstvakantie zullen de gevonden voorwerpen weer een week in de Agora 

liggen. Hierna gaan de overgebleven spullen naar het goede doel. 

Van de Parochie : Uitnodiging ouders voor een meditatieve herfstwandeling  
Op zondag 5 november vindt er een stiltewandeling van 5 kilometer plaats vanaf de OLV in 

Bilthoven. Het lopen wordt afgewisseld met een aantal meditatieve momenten rond het thema ‘ 

Loslaten’. We verzamelen om 9.15 uur voor de kerk en verwachten daar rond 11.15 uur weer 

terug te zijn voor een kopje koffie. 

De wandeling wordt begeleid door Joke Litjens, voormalig omroeppastor bij 

RKK/KRO. Deelname is gratis. Belangstellenden kunnen zich opgeven via een mail 

aan secretariaatolvbilthoven@gmail.com. 

         U bent van harte welkom! 

mailto:secretariaatolvbilthoven@gmail.com
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Verbouw kleuterplein. 

In de komende weken zal het kleuterplein verbouwd worden. Hoewel de overlast voor de 

kinderen zoveel mogelijk wordt beperkt is de omvang van het speelplein tijdelijk beperkt. De 

kleuters krijgen een heel mooi groen en natuurlijk plein dat veel speelwaarde heeft. 

Hieronder een tekening van het geheel. 

 

 

Van Dijckschool 100 jaar. 

De Van Dijckschool heeft afgelopen week het 100-jarig lustrum gevierd. Een week lang zijn er 

allerlei activiteiten met de kinderen, ouders en collega’s geweest, die de week tot een groot feest 

hebben gemaakt. Collega Rob van Maanen mag tevreden terug kijken op dit festijn. We wensen 

hem en zijn team heel veel succes en plezier de komende 100 jaar. 
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Jaarkalender 2017 – 2018  
Week Van/ tot Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
9-43 23-27 oktober 

 
    

8.30-9.15 & 
10.30-11.15 
Godly Play 5B 
 
Er was 
eens...Roodkapje 
09.00: 3A 
09.45: 3B 
10.30: 4A 
11.15: 4B 

 
Midgetgolf 
groep 4 t/m 8 
 
9.00 Intake 
nieuwe ouders 

10-44 30 okt-3 nov 
 

   Koning Lear 
13.00: 8A+8B 
 

 
Afronden blok 
2 VS 

11-45 6-10 nov 
 

Start blok 3 VS 
 
Groep 1a Boswerf 
Er was 
eens...Roodkapje 
09.30: 3A+3B 
11.00: 4A+4B 
 
Langs de limes 
08.45: 6A 
10.30: 6B 
 

 
19.30 
Ouderavond 
Social Media 

Maandviering 
 
12.15-12.30 
Inloopochtend 
 

 
10.30-11.15 & 
11.15-12.00 
Godly Play 5A 
 

 
12 nov. 10.30 
Gezinsviering 

12-46 13-17 nov 
 

Groep 1b Boswerf 
 
GMR 
 

 

  8.30-9.15 & 9.15-
10.00 Godly Play 
6A 
 
Plaatselijke 
figureren CP 
10.00: 5A 
12.45: 5B 
 
Vanaf 17.30 
BOVO-avond 
groepen 8 

WSA Sint 8+5 
Bijdrage 2+4 
 

13-47 20-24 nov 
Potloodadviesgespr
ekken 
 
Week van de 
mediawijsheid 
 

   
MR 
 

8.30-9.15 & 9.15-
10.00 Godly Play 
6B 
 

WSB Sint 8+5 
Bijdrage 2+4 
 
9.00 Intake 
nieuwe ouders 

14-48 27 nov- 1 dec 
Facultatief 
oudergesprek 

     

15-49 4-8 dec 
Facultatief 
oudergesprek 

  
SINTERKLAA
S-VIERING 

 
OC vergadering 
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16-50 11-15 dec 
 

  Adventviering   

17-51 18-22 dec 
 

  Afronden blok 3 
VS 
 
Kerstmarkt 
12.15-13.00 
 
13.15 
Kerstlunch 

Kerstvieringen in 
de kerk en 
kerstdiner groep 
1 t/m 4 
 
Lln 1 t/m 4 ’s 
middags vrij 

Kerstontbijt 
 
12.00 voor 
iedereen 
vakantie 
 
24 dec. 18.00 
Gezinsviering 
Kerstmis 

52 
1 

25 dec-8 jan KERSTVAKANTIE 
 

18-2 8-12 jan 
 

  Rapport 1 gaat 
mee 
 

 

 

 

 

 


