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Van de directie 

 

Suiker…. 

Heeft u 17 mei ook de documentaire gezien over (toegevoegde) suiker in 

onze voeding? De hoeveelheid suiker die we onnodig binnenkrijgen is 

enorm en bijzonder slecht voor ons lichaam en gezondheid.  

Een voorbeeldje : 

Fruitsuikers zijn op zich niet ongezond, maar wanneer vier appels geperst 

worden, zijn vrijwel alle vezels eruit en neemt het lichaam vooral de suikers 

(fructose) op, wat omgezet wordt in o.a. buikvet. En dan hebben we het over 

gewoon, gezond fruit. Maar hetgeen aan toegevoegde suikers dat onze 

voedingsindustrie in voeding stopt is helemaal bizar. Een pot Nutella bestaat 

bijvoorbeeld uit meer dan 50% suiker en we weten ook al jaren dat frisdrank 

nog steeds heel veel suiker bevat. Een klein overzichtje : 

 

Aantal gram suiker en suikerklontjes per glas (250ml) 

- Chocomel : 29,75 gr. suiker = 7 suikerklontjes 

- Capri Sun: 25,00 gr. suiker = 6 suikerklontjes 

- Vifit : 20,25 gr. suiker =5 suikerklontjes 

- Coca Cola: 26,50 gr. suiker = 6 suikerklontjes 

- Roosvicee : (aangelengd): 23,75 gram suiker = 5,5 suikerklontjes 

- Redbull : 27,50 gram suiker = 6,5 suikerklontjes 

- Fristi : 20,50 gram suiker = 5 suikerklontjes 

(bron : www.krnwtr.nl) 

 

Veel scholen voelen een verantwoordelijkheid om mee te helpen aan de 

gezondheid van kinderen en gaan over op alleen water drinken op school. 

Wij zijn nog niet zover dat we hierop beleid hebben gemaakt, maar we 

ondersteunen van harte de lobby tegen overmatig suikergebruik. Hoe kunt u 

helpen? Geef uw kind geen pakjes drinken meer mee, maar een drinkbeker 

of bidon met water (of evt melk). Water mag natuurlijk ook op school getapt 

worden. Wilt u meer weten over water in school ? Kijk dan achter deze links 

: https://www.krnwtr.nl/hoeveel-suiker-zit-er-in-frisdrank/ 

http://overopdrinkwater.nl/ 

 

Prettig en een waterrijk lang weekend gewenst ! 

Gerben Visser 

 

 

https://www.krnwtr.nl/hoeveel-suiker-zit-er-in-frisdrank/
http://overopdrinkwater.nl/
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Formatie 2018-2019 

Het formatieplaatje voor volgend schooljaar is bijna volledig. Er zijn nog een paar uitdagingen 

te gaan maar we hebben er alle vertrouwen in dat we ook volgend jaar weer een stevig en stabiel 

team zullen hebben. 

Binnen de Delta kan het personeel jaarlijks aangeven of men mobiel wil zijn, waarna vervolgens 

gekeken wordt of er plaatsen beschikbaar zijn en er “geschoven” kan worden. Daarbij komt het 

voor dat een school de formatie al rond heeft en een andere school nog niet. Dan volgen 

mogelijk ook externe vacatures. De communicatie naar kinderen en ouders is daardoor pas in 

een vrij laat stadium zinvol. Vandaar dat we met de Deltascholen een gezamenlijk moment 

hebben bepaald om de specifieke formatie per school met ouders te delen. Op vrijdag 1 juni 

kunt u ons formatieplaatje verwachten. 

  

Vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie 2018  - 20 oktober t/m 28 oktober 2018 

Kerstvakantie 2018 – 2019  - 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 2019  - 23 februari t/m 3 maart 2019 

Meivakantie 2019   - 20 april t/m 5 mei 2019 

Zomervakantie 2019  - 20 juli t/m 1 september 2019 

 

Goede vrijdag en Pasen vrijdag 19 april t/m maandag 22 april / valt in meivakantie 

Koningsdag   zaterdag 27 april / valt in meivakantie 

Hemelvaartsdag + vrijdag donderdag 30 en vrijdag 31 mei 

Pinksteren   zondag en maandag 9 en 10 juni 

 

Studiedagen   volgen z.s.m. 

 

 

 

Ouderbijdrage ’17-’18 (st. Steun) 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 VAN DE STICHTING STEUN THERESIASCHOOL 

In de statuten van Stichting Steun is bepaald dat zij financieel kan bijdragen aan activiteiten of 

investeringen die het onderwijs op de Theresiaschool bevorderen en die niet vanuit 

overheidswege worden vergoed. 

 

In dit kader is in 2017 de meerjarenbegroting wederom bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de 

opgebouwde financiële middelen ook daadwerkelijk worden ingezet voor het gene Stichting 

Steun is opgezet. Hierbij is in 2017 bepaald dat de opgelopen spaargelden direct en effectiever 

ingezet moeten worden. Dit houdt concreet in dat de post liquide middelen aan het begin van 

2017 direct aangewend diende te worden. Deels kon daarom de ouderbijdrage met €10 naar 
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beneden worden bijgesteld naar € 140 per kind en deels kon op deze manier het kleuterplein 

gerealiseerd worden zonder extra inleg van de ouders. Na het bewezen succes van de 

touchscreens heeft de school in 2017 wederom 4 nieuwe schermen aangeschaft en is er fors 

geïnvesteerd in een nieuw verbeterd WiFi systeem. Ook zal school zich blijven inspannen om de 

speeltoestellen/kunstgrasveld in goede staat te laten blijven. Daarnaast zal er komende jaren 

worden geïnvesteerd in verdere vervanging van de chromebooks en is de leerlingen gevraagd na 

te denken over de inrichting van hun (grote) speelplein. 

 

In 2017 heeft de oudercommissie haar spaarpot opgemaakt, de benodige bijdrage vanuit 

Stichting Steun was hierdoor lager dan regulier. De OC geeft elk jaar nagenoeg dezelfde 

hoeveelheid uit. Het geld wordt voornamelijk besteed aan het jaarlijkse schoolreisje voor alle 

groepen, de sint-, kerst-, en paasfestiviteiten, de openingsborrel en voor het afscheid van groep 8 

(inclusief kamp, eindmusical & afscheid). 

 

Bijdrage 2017-2018 

In de komende twee weken zal aan ouders de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 

gevraagd worden. Daarbij zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we wederom de bijdrage 

naar beneden bij kunnen stellen naar € 120,- per kind. Voor een derde kind betalen ouders € 80,- 

en vanaf vier kinderen € 40,- per kind. Komt het kind na 1 januari op school dan wordt € 20,- 

per maand gerekend. De betaling geschiedt middels een link naar IDEAL waar de betaling 

verder digitaal kan worden afgehandeld.  

 

Mocht u nog vragen hebben over de factuur, dan kunt u het beste mailen naar 

factuur@stichtingsteuntheresiaschool.nl. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Hoogachtend, het bestuur van st Steun, 

Annemarie Haverhals - Voorzitter 

Marco Visser - Secretaris 

Pauline Kool - Penningmeester 

 

Tevredenheidspeilingen 

Op de oudertevredenheidspeiling die gedaan is in april j.l. zijn uiteindelijk 100 reacties 

gekomen. Dat is ongeveer 1/3 deel van de gezinnen van de Theresiaschool. De terugkoppeling 

van de reacties gaat eerst langs de oudergeleding van de MR in de MR-vergadering van 13 juni. 

Hierna volgt een terugkoppeling aan ouders. 

 

Schoolfotograaf 

Deze week zijn de codes uitgedeeld waarmee ouders op de website van foto Koch foto’s kunnen 

bestellen. De codes zijn door de leerkrachten meegegeven aan de kinderen. Mochten ouders 

vragen hebben dan kunnen zij bij de leerkracht terecht of bij Anouk Bloemendal van de 

OuderCommissie. 

mailto:factuur@stichtingsteuntheresiaschool.nl
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Avond 4 daagse 

Namens de Organisatiecommissie van de OC het volgende bericht :  

 

Beste ouders van groepen 3 t/m 8, 

 

Het is weer zover om de kinderen een sportieve activiteit te laten presteren! Het is weer tijd voor 

de avondvierdaagse. Dit jaar vindt de avond4daagse plaats van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni 

2018. Noteer alvast deze data. 

 

Ook dit jaar sluiten wij als Theresia aan bij het lopen in Den Dolder (en omgeving). De routes 

voeren ons door veel natuurgebieden; kortom echt buitengebied! 90% van de tijd wordt door 

niet bebouwd gebied gelopen. 

 

De OC heeft ook dit jaar weer enkel een coördinerende rol voor de algehele organisatie.  

Zonder de inzet van de ouders in verschillende rollen (klassencoördinator, dagcoördinator, 

loper, begeleider, vrijwilliger) kan het evenement geen doorgang vinden.  

Op korte termijn zullen er via de klassenouders meer berichten komen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de OC, Puma Smagge. 
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(School) Reisverhalen 

 

  

Bezoek aan Duinrell met groep 7A. 
Door Pieter Vermeltfoort en Josephine van Slobbe. 
 
2017, De Kinderpostzegelactie was door ons gewonnen!! 
Zo mochten wij naar Duinrell Wassenaar!! 
 
Op 11 april 2018, gingen wij om 08:40 de bus in wij zaten met een klas 
uit Hilversum in de bus. We zaten anderhalf uur in deze bus, het werd 
leuk gemaakt door onder andere snoep en spelletjes. 
Toen we aankwamen in Duinrell, werden we op de foto gezet met het 
totale bedrag van de Kinderpostzegelactie. Toen moesten we naar een 
grasveld lopen waar we ook moesten lunchen. Vervolgens gingen we 
het park in met groepjes. Met een jongens en een meisjesgroepje gingen 
in de Kikkerachtbaan ze moesten wel weer even wennen aan de 
achtbanen. Er waren veel grote en enge achtbanen wat het soms wat 
moeilijker maakte voor kinderen die niet van achtbanen houden, 
gelukkig waren er ook botsautos. Er waren heel veel achtbanen en in 
de Splash werd je heel erg nat. Toen het 13:00 was gingen wij naar het 
grasveldje voor het Tikibad. Daar gingen we lunchen en luisteren 
naar de Baas van de Kinderpostzegels. Toen gingen wij vrij het park 
in. Veel kinderen gingen in de Waterspin en andere grote achtbanen 
genaamt de Falcon en de tonnen. 
  
Toen gingen wij terug naar Bilthoven, we keken een film. 
En toen we aankwamen, verstopten we ons. En lieten we de ouders 
schrikken. Toen was onze leuke dag voorbij. 
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  Het schoolreisje… 
Door: Sophie en Clemeyns, groep 6a             
 
Iedereen had er veel zin in. We wachten  
op de bus terwijl wij gezellig aan het  
kletsen waren. Toen we de bus instapten  
gingen we gezellig kletsen en natuurlijk  
snoep eten. Toen we aankwamen ging iedereen lekker samen spelen 
en in veel attracties. Gelukkig waren er niet zo lange wachtrijen. 
Zelfs de juf ging in baron 1898. Het was een heel leuke dag, iedereen 
had het naar z’n zin gehad. Helaas ging het heel snel voorbij. We 
kregen nog een raketje en stapten de bus in. Sommige waren goed op 
weg maar anderen hadden minder geluk. De band ging lek door een 
fietswiel op de weg. Gelukkig was het rustig op de buslijn en was er 
dichtbij een berm. Daar kon iedereen spelen in het gras en liep alles 
goed af. Wat een avontuur!!! 
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Gevonden voorwerpen 

In de komende week kunt u weer de gevonden voorwerpen op de tafels in de Agora vinden. 

Wanneer uw kind iets mist, zou het hierbij uitgestald kunnen liggen. Na 25 mei worden de 

overgebleven voorwerpen weer aan het goed doel gegeven. Komt u even kijken of er iets van 

uw kinderen bij is? 

 

Koningsmarkt & goede doelen 
Tijdens de gezellige koningsmarkt is er door de kinderen van school weer heel hard gewerkt en 

verkocht voor onze goede doelen : School4kids en KiKa. Het bedrag dat is opgehaald, is net 

boven de € 1200,- uitgekomen. Wederom een fantastisch resultaat. Hartelijk dank voor uw gulle 

bijdrage. 
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Jaarkalender (de laatste 8 weken) 

 
21-25 mei  
 

TWEEDE 
PINKSTERDAG 

 
Bureau 

HALT 
Groepen 8 

  
8.30-9.15 & 9.30-

10.15 Godly Play 
5A 

9.00 Intake 
 
WSA Vervoer 4+8 
Bijdrage 1+3 

28 mei-1 juni 
 

 Sportdag 6, 

7, 8 
 

 

 8.30-9.15 & 9.30-

10.15 Godly Play 
5B 
 
Tweetakt op het 
fort 
9.15-10.30: 7A 
10.45-12.00: 7B 

WSB Vervoer 4+8 

Bijdrage 1+3 
 
Tweetakt op het 

fort 
09.15: 7A 
10.45: 7B 

4-8 juni 
 

 A4D Maandviering 
 
A4D 
 

8.30-9.15 & 9.30-

10.15 Godly Play 
6A 
 
A4D 

A4D 
 
10 juni 10.30 
1e  Communie- 

viering 

11-15 juni 
 

 

   
MR 

Rondleiding 
groepen 3 OLV 

kerk 
 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 
Godly Play 6B 

 

18-22 juni 
Facultatieve 
oudergesprekken 
 

12.30-14.30 
Fort de Bilt 8a 

12.30-
14.30 
Fort de Bilt 

8b  

   
WSA Vakantie 
6+7 Bijdrage 2+5 

25-29 juni 
Facultatieve 
oudergesprekken 
 

Ouderavond, 

facultatieve 
oudergesprekken 

   
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 
7A 
 

Afsluiten blok 6 

VS 
 
WSB Vakantie 

6+7 Bijdrage 2+5 
 
1 jul. 10.30 
Gezinsviering 

2-6 juli 
Facultatieve 
oudergesprekken 

STUDIEDAG 
Kinderen vrij 

 

Rapport 2 gaat mee 

naar huis 
 

8.30-9.15 & 9.30-

10.15 Godly Play 
7B 

9.00 Intake 
 

 
9-13 juli 
 

Afscheid groep 8A 
 

 

Afscheid 
groep 8B 
 

 
8.45 Jaarsluiting 
 
11.00-12.00 
Doorschuifmoment 
 
15.00-16.30 

Eindborrel 

 Laatste 

schooldag 
Kinderen allemaal 
om 12 uur uit 

14 juli-26 aug ZOMERVAKANTIE 
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Parochienieuws 

Pinksteren, ’n lopend vuurtje! 

Oecumenische Openluchtviering op 1e Pinksterdag 2018  

Ziet u het voor zich: 500 stoelen, zes voorgangers, een groot koor en geweldig orkest op het 

terrein voor ons gemeentehuis? Het staat te gebeuren: zondag 20 mei om 10.30 uur is er een 

regionale oecumenische openluchtviering vóór Jagtlust  aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in 

Bilthoven. 

 

Iedereen is van harte welkom bij deze viering!  Wij rekenen ook op de kinderen.        

De viering wordt georganiseerd door de volgende kerken:    

 uit Bilthoven: de Centrumkerk, Onze Lieve Vrouwekerk, Opstandingskerk, 

Immanuelkerk en Woudkapel;  

 uit Maartensdijk: de Sint Maartenskerk en Ontmoetingskerk; 

 en uit Hollandse Rading: de Adventkapel.                                            

De eigen locaties van deze kerken zijn dus op 1e Pinksterdag gesloten! 

De muzikale omlijsting van de viering wordt verzorgd door het Nederlands Brandweerorkest en 

een groot projectkoor.                                                       

Er wordt gezorgd voor voldoende stoelen en een speciale toiletvoorziening. Na de viering 

kunnen we elkaar ontmoeten bij een kop koffie, thee of sap met een krentenbol. 
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Het zou fijn zijn als u lopend of met de fiets kunt komen. De auto kunt u parkeren achter het 

gemeentehuis (via het linkerpad aan de Soestdijkseweg) of  naast het gemeentehuis (via de 

Jachtlaan).                                                               Indien gewenst, kunnen de deelnemende 

kerken voor vervoer zorgen.  

We hopen natuurlijk op goed weer, maar mocht de voorspelling slecht zijn dan wijken we uit 

naar de Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34, Bilthoven. Dit beslissen we op 19 mei, aan 

het eind van de middag.          Voor informatie kunt u dan bellen naar: 06 23785707. 

We gaan er een mooie, vurige viering van maken! Komt u ook? 

Zomerfeest bij de Schutsmantel 

Op 2 juni wordt het zomerfeest georganiseerd op het terrein van Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 

Bilthoven. Tussen 10.30 en 16.00 uur bent u van harte welkom. 

 

Programma :  

 10.30 uur start van de vrijmarkt, u kunt uw spullen op een zelf meegebracht 

kleedje/tafeltje aan de man brengen.  

 van 10.30 uur tot 16.00 uur is de riksja met chauffeur beschikbaar om met 2 personen 

een ritje door de buurt te maken 

 er is een springkussen voor de jongste kinderen 

 11.00 uur optreden duo Jong en Belegen 

 Er staan kraampjes waar verschillende producten te koop aan worden geboden. 

 Er is koffie, thee en limonade te verkrijgen en broodjes hamburger. 

 De jeu de boules baan en de aanwezige jeu de boules ballen kunnen de hele dag 

uitgeprobeerd worden. 

 Om 14.00 uur is er een demonstratie van leden van een jeu de boules vereniging en om 

14.30 uur is er een wedstrijd tussen buurtgenoten. 

 Binnen is er de mogelijkheid om te sjoelen en verschillende balspelen uit te proberen 

 

Voor informatie kunt u terecht bij Marlies Dijkkamp 

Telefoon: 030-2286911 email: m.dijkkamp@warandeweb.nl 

 
 

 
 


