NIEUWSBRIEF THERESIASCHOOL
VAN DE DIRECTIE
Morgen studiedag
Vrijdag 19 februari zijn alle kinderen vrij en hebben de leerkrachten een studiedag. Op deze studiedag zullen
we aan de slag gaan met het ontwikkelen van de kwaliteitskaart Rekenen en met de tussenevaluaties van al
onze schoolprocessen. Ook worden de leerkrachten bijgeschoold op het gebied van burgerschap en worden
ze meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen binnen De Vreedzame School.
Voortgangsgesprekken
Op de jaarkalender die verstrekt is aan het begin van het schooljaar, heeft u kunnen zien dat er begin maart
voortgangsgesprekken gepland staan. Omdat we eerst goed zicht willen hebben waar de kinderen nu staan
in hun ontwikkeling, verplaatsen we deze gesprekken naar april. Ze vinden plaats van dinsdag 6 t/m vrijdag
16 april. Dinsdag 13 april zijn de avondgesprekken. Woensdag 31 maart zetten we de gesprekken open op
Social Schools.
Paasontbijt
Helaas kan deze mooie traditie, waarbij de kinderen voor elkaar een ontbijt maken, dit jaar vanwege corona
niet plaatsvinden. De OC is gevraagd na te denken over een passende invulling. U wordt hier later verder
over geïnformeerd.
Leerlingenraad
Na de vakantie gaat de leerlingenraad weer -digitaal- aan de slag. Een van de belangrijke bespreekpunten is
de groenvoorziening op het schoolplein.
Waardenweek
In de week van 1 t/m 5 maart zal in elke groep extra aandacht gegeven
worden aan onze waarden SCOPE. Vanwege de coronamaatregelen kan
dit helaas nu niet groepsdoorbrekend, maar ook binnen de eigen groep
zal er een mooie invulling aan gegeven worden.

Samen
Creativiteit
Ontplooiing
Plezier
Eigenaarschap
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Covid-19
Na de voorjaarsvakantie blijven alle regels en afspraken gelden zoals ze nu ook al gelden. We blijven de
landelijke lijn volgen. Ook het gespreid naar school komen blijft dus bestaan. We zien dat heel veel ouders
zich goed aan de tijden van brengen en halen houden, dat is fijn. Het is belangrijk dat alle kinderen binnen
zijn, voordat de les begint. Voor de zekerheid vermelden we de tijden hier nog een keer:
Brengen:
Groep 1, 3, 5, 7:
Groep 2, 4, 6, 8:
Halen:
Groep 1, 3, 5, 7:

Groep 2, 4, 6, 8:

tussen 08.10 - 08.20 uur. De les start om 8.20 uur
tussen 08.20 - 08.30 uur. De les start om 8.30 uur

ma/di/do tussen 14.35-14.45 uur,
woe: 12.05-12.15;
vrij: gr. 1 en 3 11.50-12.00 uur, gr. 5 en 7 14.35 uur
ma/di/do: 14.45 uur
woe: 12.15 uur,
vrij: gr. 2 en 4 12.00 uur, gr. 6 en 8 14.45 uur.

Voorjaarsvakantie
Volgende week hebben alle kinderen en leerkrachten voorjaarsvakantie. Voor de kinderen begint deze dus al
morgen, op vrijdag 19 februari. We wensen u een fijne week en hopen elkaar weer in goede gezondheid te
zien op maandag 1 maart!
Hartelijke groet,
Gerben Visser
Directeur St. Theresiaschool
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BELANGRIJKE DATA

VAN DE REDACTIE

FEBRUARI
Vr 19-2

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 11 maart 2021. De
sluitingsdatum voor kopij voor de
volgende Nieuwsbrief is woensdag 10
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?

PARKEREN BIJ DE SCHOOL
Door het slechte weer van de afgelopen tijd kwamen er meer ouders met de auto naar onze school dan
gebruikelijk. Dat leidde soms tot krapte bij het parkeren. Daardoor kwam het ook voor dat uw auto mogelijk
voor een oprit van een van de omwonenden heeft gestaan.
We vragen u om echt gebruik te maken van de parkeerplaatsen en alle opritten vrij te houden voor de
bewoners.
Hartelijk dank namens de bewoners.
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CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Invulling van de School-CJG’er vanuit Centrum Jeugd en Gezin
Centrum Jeugd en Gezin De Bilt (CJG) is de toegang tot (jeugd)hulpverlening voor kind en gezin. Het CJG
kent een school-CJG team van 4 personen, die zowel op het basisonderwijs als op de middelbare scholen
korte lijnen hebben.
Wat kunnen wij als school-CJG’er voor u betekenen:
Wij denken mee bij vragen over uw kind en gezin, betreffende opgroeien en opvoeden, in combinatie met
school. Samen met u leggen we de puzzel over de nodige hulpvraag die er ligt en welke weg we met elkaar
in kunnen slaan om de zorgen af te laten nemen.
Wat kan de uitkomst zijn van ons gezamenlijke gesprek:
- Het beeld/lijnen zijn helder, school en ouders kunnen verder en bemoeienis vanuit het CJG is niet
nodig.
- Begeleiding vanuit het CJG is nodig. Aanmelding wordt door de school cjg’er gedaan en een
werker vanuit het CJG team neemt dan contact met u op om de hulp voor kind en/of gezin te
bieden.
- Specialistische hulp is nodig, u zult met het CJG zoeken naar deze passende hulp en zorgen voor
de verwijzing. CJG blijft op de achtergrond aanwezig.
- Als er veel mensen betrokken zijn of afspraken komen niet goed van de grond, dan kan het CJG
coördinatie van zorg samen met u inzetten, om goede samenwerkingsafspraken te maken en de
ingezette hulp te monitoren.
Wie nodigt de school-cjg’er uit:
Wij sluiten aan bij gesprek op school op aanvraag van u of vanuit school of vanuit de GGD arts of andere
ketenpartners.
Hoe te bereiken:
Via de intern begeleider (PO) of zorgcoördinator (VO) van school wordt de desbetreffende school-CJG’er
betrokken.
Hartelijke groet,
Annie Naber (school-CJG’er PO), Wim Peek (school CJG’er PO en VO), Gijs Thus (school-CJG’er VO) en
Hanneke Theunissen (school-CJG’er PO)

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Lichtruim, 2e verdieping
Planetenplein 2

www.cjgdebilt.nl

3721 LH Bilthoven

www.facebook.com/cjgdebilt
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INTERESSANT VOOR U OF UW KIND
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