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Nieuwsbrief maart 2023

Van de directie
In deze nieuwsbrief veel informatie van
externen. Scholen zijn bij uitstek kanalen om
in te schakelen als er reclame gemaakt moet
worden of als je kinderen wilt bereiken. Weet
dat wij selectief zijn om de nieuwsbrief
leesbaar en interessant te houden.

Naast verzoeken om informatie te delen
krijgen wij ook heel vaak verzoeken om mee
te doen aan diverse activiteiten of de vraag
om aandacht aan een bepaald onderwerp te
besteden. Vaak zijn dit goedbedoelde
initiatieven die de kinderen helpen in hun
ontwikkeling. Als school moeten we echter
keuzes maken. We kunnen niet overal aan
meedoen hoe zeer we dit onze leerlingen ook
gunnen.

Arjan en Lauré
Directie Theresiaschool

Schoolvakanties 2023-2024
De schoolvakanties voor komend schooljaar
zijn vastgesteld.

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober

Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari

Voorjaarsvak. 17 februari t/m 25 februari

Pasen 29 maart t/m 1 april

Meivakantie 27 april t/m 12 mei

Hemelvaart 9 mei t/m 12 mei

Pinksteren 18 mei t/m 20 mei

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus

Paasontbijt

Op donderdag 23 maart zijn in alle groepen
lootjes getrokken voor het paasontbijt. De
kinderen nemen de lootjes op deze dag mee
naar huis. Op de lootjes hebben de kinderen
zelf aangegeven wat ze graag willen eten en
of er mogelijke allergieën zijn. Het is de
bedoeling dat het paasontbijt voor een
klasgenoot op woensdag 5 april mee naar
school komt in een versierde schoenendoos
of een leuk vrolijk mandje. Het is niet de
bedoeling dat er snoep of chocolade wordt
toegevoegd aan het ontbijt. Veel plezier met
de voorbereiding van het Paasontbijt.

Schoolreizen
De schoolreizen staan dit jaar gepland op
donderdag 6 april. De groepen 1 t/m 4 gaan
naar Oud Valkeveen, de groepen 5 t/m 8 naar
Duinrell. Meer info volgt via Social Schools.

Vergroenen schoolplein
Een aantal jaren terug hebben we voor het
afscheid van groep 8 bonnen gekregen om het
schoolplein te vergroenen (nogmaals dank!).
Met de leerlingenraad is een plan gemaakt en
gekeken waar extra groen kan komen.
Afgelopen weken was het dan eindelijk zo ver.
Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond.

https://www.oudvalkeveen.nl/
https://www.duinrell.nl/


Zó do�� wi� da� op de The����as����l!
Op onze school vragen wij een vrijwillige
ouderbijdrage. Wij zijn blij en dankbaar dat
nagenoeg alle ouders de vrijwillige
ouderbijdrage betalen omdat wij vanuit deze
bijdrage de extra’s doen die niet onder de
normale bekostiging van het onderwijs
vallen. Er zijn vier partijen betrokken bij de
inning en besteding van de ouderbijdrage.

Stichting Steun
Verantwoordelijk voor de inning van de
ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad
De oudergeleding bepaald de hoogte van de
ouderbijdrage en is uiteindelijk
verantwoordelijk voor de besteding.

Oudercommissie
Krijgt een vast bedrag per leerling om
activiteiten mee te bekostigen.

School
Krijgt een bedrag voor het onderhoud en
eventueel vervanging van extra materialen
die niet onder de reguliere bekostiging
vallen.

Hieronder vallen onder andere het
voetbalveld en de grote hoeveelheid
speeltoestellen voor de kinderen. Mooie
bijkomstigheid is dat de kinderen ook na
schooltijd gebruik kunnen maken van de
speeltoestellen die we dankzij de bijdrage
van onze ouders kunnen aanschaffen en
onderhouden.
Ook de schoolreizen, het schoolkamp en
diverse activiteiten rondom het afscheid van
groep 8 worden vanuit de ouderbijdrage
betaald.
Overigens: Kinderen worden nooit
uitgesloten van activiteiten als ouders de
vrijwillige ouderbijdrage niet voldoen.

Wilt u ons los van de vrijwillige
ouderbijdrage financieel ondersteunen, scan
dan de qr-code en maak uw gift over.

Ab� va� de The����as����l
Absentie melden
Een absentiemelding doet u bij voorkeur via
Social Schools. Kies de knop “administratie”
in de app. We hebben drie soorten absenties
toegevoegd: arts/tandarts, te laat en ziek.
Is er een andere redenen van afwezigheid
dan is het prettig om even telefonisch
contact te hebben.

Gevonden voorwerpen
Bij de deur naar de gymzaal
staan een aantal bakken met
gevonden voorwerpen. Een
week na het verschijnen van
de nieuwsbrief worden de
gevonden voorwerpen aan een
goed doel geschonken.

Sectorplan corona
Het sectorplan gaat over de langetermijn
strategie voor corona in het basisonderwijs.
Vanuit de overheid zijn vier fases bepaald.
De overheid geeft aan in welke fase we
zitten. Als school hebben we een week de
tijd om de veranderingen te implementeren.

Verlof aanvragen
Een verlofaanvraag verloopt via Social
Schools (onder ‘mijn kinderen’). De
verlofaanvraag komt binnen bij de directie.
Na goed- of afkeuring van het verlof
ontvang u een bericht via Social Schools.

In de folder “Leerplicht in
8 vragen” staan de
redenen waarvoor verlof
aangevraagd kan worden.
In alle andere gevallen
zullen wij het verlof
moeten afkeuren,
hoezeer wij u dit verlof
gunnen. Als school
kunnen wij gecontroleerd
worden op de juiste naleving van de
wettelijke afspraken rondom verlof. Heeft u
vragen of opmerkingen over een
verlofaanvraag, neem gerust contact met
ons op. Wij denken graag mee. Klik hier om
de folder in te zien.

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360020655812-Een-verlofaanvraag-doen-voor-je-kind-eren-
https://www.theresiaschool.nl/informatie/corona-sectorplan/?edit_off=true
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360020655812-Een-verlofaanvraag-doen-voor-je-kind-eren-
https://www.debilt.nl/fileadmin/bestanden/Jeugd_en-onderwijs/Folder_Regionale_leerplicht.pdf


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.

Berichten uit de OLV

KNUTSELEN 26 MAART
Wat: palmpaasstokken knutselen
Hoe laat: tijdens de viering (dus 1030 – 1130)
Alle kinderen zijn welkom. Neem vooral vriendjes
of vriendinnetjes mee
Al het knutselmateriaal is aanwezig.

PALMPASEN 2 APRIL
Wat: palmpaasstokken bezorgen aan mensen die
een steuntje in de rug nodig hebben.
Hoe: Bij het begin van de viering nemen de
kinderen eerst de palmpaasstokken in een
optocht mee door de kerk. Tijdens de viering
kunnen de kinderen daarna de palmpaasstokken
gaan wegbrengen.
Hoe laat: tijdens de viering (dus 1030 – 1130)
Wij zorgen voor enkele adressen.
Wij zoeken hier enkele ouders die met hun
kinderen de palmpaasstokken willen bezorgen.
Ook hier
meer dan welkom (en gezellig) om met
vriendinnetjes of vriendjes dit te doen!

PASEN 9 APRIL KINDERKOOR & PAASSPEL
Wat: een gezinsviering met een koor en
paasspel.
Wij zoeken enthousiaste kinderen die het leuk
vinden om te zingen en/of mee te spelen in het
paasspel. Voor dit onderdeel geldt vooral dat het
alleen door kan gaan als er voldoende kinderen
zijn dus geef uw kind(eren) op!
Als er kinderen zijn die willen assisteren,
voorbedes willen uitspreken of willen
collecteren… laat het ons weten!
Voor al deze activiteiten is het niet nodig om
gedoopt, het EHC of vormsel te hebben gedaan.
Alle kinderen zijn welkom.
Laat het ons z.s.m. weten aan via
arl5@hotmail.com
Namens de OLV-Werkgroep Gezinsviering

Mens De Bilt

Meer info klik hier.

Irene-Volleybal

Meer info klik hier.

https://www.actiefindebilt.nl/
https://www.irene-volleybal.nl/

