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Van de directie 
 

Extra weeksluiter 

Deze week een extra weeksluiter vanwege veel informatie die we op korte 

termijn met u moeten delen. Veel leesplezier gewenst. 

 

Nieuwe bezems….. 

Vandaag, 25 mei, heeft de school afscheid genomen van het 

schoonmaakbedrijf All Clean. Dit bedrijf heeft iets meer dan 25 jaar de 

(oude en nieuwe) Theresiaschool schoon mogen houden. Het doet dan ook 

een beetje zeer dat we uit elkaar gaan. Aan de andere kant is het soms goed 

om een frisse, nieuwe bezem door het pand te halen, letterlijk en figuurlijk.  

In overleg met onze verhuurder, Stichting Beheer en Exploitatie, is daarom 

gekozen om het gerenommeerde bedrijf Van Alem uit Utrecht het komende 

jaar de schoonmaak van de school te laten verzorgen. Er komen ook wat 

wijzigingen in het werkprogramma –er wordt vanaf maandag ook 

schoongemaakt in de namiddag/avond-, waardoor personeel en 

schoonmakers elkaar makkelijker even kunnen spreken. In de zomervakantie 

zullen we een grote opschoonactie plannen, waarbij ook de vloeren in de 

lokalen weer eens een nieuwe waslaag gaan krijgen. We wensen Van Alem 

veel werkplezier op onze school.  
 

AVG 

U heeft er de afgelopen weken vast veel over gehoord: vandaag is de nieuwe 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Daarbij 

wordt er ook van basisscholen actie verwacht op het gebied van 

privacybeleid. Wij hebben al langer privacy protocollen waaraan we ons 

houden, maar we zullen deze moeten bijstellen aan de hand van de nieuwe 

wetgeving. Omdat het voor alle scholen geldt wordt er vanuit de 

Deltascholen een beleidswijziging uitgewerkt waarvan de verwachting is dat 

ik u volgende week vrijdag op de hoogte kan brengen. Wordt vervolgd…. 

 

Luizencoördinator/trice gezocht 

Het is al enige tijd dat we op zoek zijn naar iemand die de coördinatie van 

het luizenpluizen regelt. Na iedere vakantie is dat een noodzakelijke actie in 

school en het gaat gelukkig vaak goed, maar het organiseren is nog wel een 

zoektocht. Mocht u willen helpen dan kunt u dat doorgeven aan de OC 

(Nathalie Teijgeler, Claudia Hompes). Hartelijk dank alvast ! 

Zonnig weekend gewenst, 

Gerben Visser 
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Facultatieve (ouder)gesprekken groepen 1 t/m 7 
 

De laatste ronde oudergesprekken van dit schooljaar komt eraan. De gesprekken vinden plaats 

tussen 18 en 29 juni, waarbij dinsdag 26 juni ook in de avond gepland kan worden. Deze 

gesprekken zijn facultatief. Dat wil zeggen dat u welkom bent om te komen, maar niet verplicht 

hiertoe bent. 

De ouders van de leerlingen uit de groepen 7 verwachten we wel allemaal i.v.m. de eerste 

indicatie voor het VO en de kinderen zijn ook van harte uitgenodigd om bij het gesprek te zijn. 

De leerkracht(en) van hun nieuwe groep 8 zal/zullen ook bij dit gesprek aanwezig zijn. 

 

Wanneer u alleen de citoresultaten van uw kind wilt inzien (alleen in de groepen 3 t/m 6), dan 

kan dat ook: u bent dan van 18 - 29 juni (m.u.v. woensdag 27 juni) welkom om binnen te lopen, 

na schooltijd (tot 15.15 uur) in het lokaal van uw kind. De leerkrachten zijn beschikbaar om kort 

eventuele vragen te beantwoorden. 

 

Op woensdag 30 mei zullen alle ouders via Social Schools een uitnodiging ontvangen voor deze 

gespreksronde. Wanneer u zelf wilt komen, door de leerkracht expliciet bent gevraagd, of een 

kind in groep 7 heeft, dan kunt u uw voorkeurstijd invullen. U ontvangt daarvan geen 

bevestiging, dus noteert u deze tijd ook voor uzelf. 

 

Wanneer u alleen citoresultaten wilt inzien, dan hoeft u dit niet te melden. 

En als u niet wenst te  komen, hoeft u ook niets te doen.  

 

Sportdag 

Volgende week dinsdag, 29 mei, hebben de groepen 6, 7 en 8 de jaarlijkse sportdag. 

Het eerste onderdeel begint gelijk om 8.30 uur. Daarom worden de leerlingen tussen 8.00 uur en 

8.15 uur op sportpark Weltevreden (terrein van FC De Bilt) verwacht. De leerkracht vangt hen 

bij de ingang op. 

 

De kinderen mogen op eigen gelegenheid naar het sportpark toe. Wilt u rekening houden, als u 

met de auto komt, met de drukte die ontstaat rond het sportpark? Dat heeft namelijk vorig jaar 

voor veel oponthoud gezorgd. 

 

Het programma zal tot ongeveer 15.00 uur duren. Daarna mogen zij, wederom op eigen 

gelegenheid, naar huis gaan. De leerkrachten wachten totdat de laatste is vertrokken. 

Voor de kinderen die naar de BSO gaan, zorgen we gezamenlijk dat deze kinderen weer bij de 

BSO komen. 
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Wilt u er aan denken dat uw zoon/ dochter het Theresiashirt aan heeft? In de week daarna graag 

het shirt gewassen weer inleveren bij de leerkracht. 

 

Dinsdag wordt het erg warm. Wilt u hier voorzorgsmaatregelen voor treffen, door bijvoorbeeld 

zonnebrand mee te geven en een flesje/ bidon die de kinderen kunnen bijvullen? Graag ook 

zorgen voor het 10-uurtje en een lunchpakket. 

Aan het eind van de sportdag is de estafette. Het kan zo zijn dat de Theresiaschool zich voor de 

grote finale op vrijdag (1 juni) zich kwalificeert. Degene die de estafette lopen, moeten op 

vrijdagmiddag om 14.45 uur nogmaals lopen. Zij nemen het dan op tegen de dagwinnaars van 

donderdag en vrijdag. Meester Maarten (gymleerkracht) vangt hen die dag dan op. 

Kinderen die de lopers willen aanmoedigen tijdens de finale mogen dit doen, mits zij onder 

begeleiding van een ouder/ ouders naar Sportpark Weltevreden gaan. De kinderen mogen dan 

om 14.15 (niet eerder) uit de klas om zo op tijd te zijn voor de finale. De kinderen worden door 

de begeleidend ouder in de klas opgehaald.  

 

Wanneer uw kind wil aanmoedigen is het volgende van belang:  

- uw kind heeft een briefje (dus niet telefonisch/per e-mail) met toestemming voorzien van 

handtekening aan de leerkracht overhandigd; 

- uw kind wordt opgehaald in de klas door de ouder/ouders die begeleidend rijden/ fietsen. 

 

Zonder briefje met handtekening mogen de kinderen helaas niet mee.  

De lesdag zal uiteraard gewoon afgemaakt worden met de rest van de klas.   

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bij de leerkrachten terecht. 

De sportcommissie 
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Ontdek de Biltse smaken met een Biltsheerlijk Fietsroute! 
Fiets langs boerderijen, imkerijen, tuinderijen, molens en ontmoet onze  

 lokale voedselhelden 

 

Op 2 juni openen alle deelnemende bedrijven hun deuren 

 

Vier nieuwe fietsroutes in de Bilt 

Vanaf zaterdag 2 juni 2018 kun je lekker op je fiets langs lokale  

voedselproducenten in de Bilt. Biltsheerlijk heeft  vier fietsroutes ontwikkeld die je eenvoudig 

kunt downloaden en printen op een A4 of volgen met behulp van de IZI travel app. Ze brengen 

je naar  (biologische) zuivel, vers geoogste groenten, kruiden, prachtig vlees en zoete honing.  

De vier routes doorkruisen een variatie aan landschappen met open weiden, watergebieden of 

beschutte bossen. Ze zijn beschikbaar voor jong & oud, in lengte variërend van 8 tot 18 km met 

diverse stop- en rustpunten. De routes  zijn door verbindingspaden eventueel ook te  koppelen. 

Trek er een dag op uit en vul je  fietstas met lokaal geproduceerde lekkernijen. 

 

Warm welkom op 2 juni 

2 juni is een bijzondere dag. Op die dag zijn alle deelnemende bedrijven geopend. Kom kijken 

bij de koeien en kalfjes, geniet van het uitzicht uit de molen, ga aardbeien proeven bij de 

tuinders of eet een heerlijk schep-ijsje van lokale ijsmakers. Er is van alles te doen! 

 

Startschot 2 juni in Westbroek 

We vieren de lancering van de nieuwe fietsroutes op Boerderij de Bonte Parels, Korssesteeg 3 in 

Westbroek. Vanaf 11 uur staan de staldeuren open en staat de familie Hennipman klaar om je 

gastvrij te ontvangen. Ga samen met wethouder Madeleine Bakker mee met de rondleiding en 

eet  een lekkere pannenkoek, aai de kalfjes, proef de yoghurt en bewonder de fietsen. Om 12 uur 

geeft Wethouder Bakker het startschot en gaan we op pad. Fietsen maar! Naar al die andere 

bedrijven! 

 
Voor meer informatie over Biltsheerlijk Fietsroutes 

 

Biltsheerlijk 

Stichting Biltsheerlijk wil lokaal en milieuvriendelijk voedsel de normaalste zaak van gemeente 

De Bilt maken. Biltsheerlijk zet zich lokaal in voor een gezond en milieuvriendelijk 

voedselsysteem. Met onze acties en concrete resultaten zetten we gezond, duurzaam 

geproduceerd voedsel in de schijnwerpers.  www.biltsheerlijk.nl  

 

Foto’s:  

 

http://www.biltsheerlijk.nl/
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De foto’s op de website zijn vrij te gebruiken: Het toegangshek van een Biltse producent (Foto: 

Maaike Noorlander); Vier Biltsheerlijk fietsroutes in de Bilt (beeld: Joanne Ronhaar). Hogere 

resolutie van deze foto/kaart of andere foto’s zijn op te vragen via info@biltsheerlijk.nl 

 

Informatie over de routes 

Voor een papieren versie, print  je de route direct van onze website 

www.biltsheerlijk.nl/fietsroutes  

Voor een digitale versie, download je de route in de IZI Travel app. Deze app kun je 

downloaden in diverse app-stores. 

Stap 1: installeer de app  

Stap 2: Zoek op “Biltsheerlijk”  

Stap 3: Kies je route  

Stap 4: Fiets Biltsheerlijk!  

Ook in de offline modus van  de IZI Travel app worden de verhalen via GPS geactiveerd!  

 

Voor achtergrondinformatie 

Joanne Ronhaar (info@biltsheerlijk.nl) kan u informeren over de fietsroute en u bovendien in 

contact brengen met de lokale voedselproducenten.  

 

De ontwikkeling van de fietsroutes is financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente de 

Bilt.  
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ALS lenteloop (ingezonden mededelingen) 

 

 

 

Wat was het een geweldige dag afgelopen 2e Pinksterdag !! 

De 3e ALS-Lenteloop vond plaats in Bilthoven. Onze school deed 

mee met heel veel leerlingen. Zoveel zelfs dat we de wisselbeker 

hebben gewonnen voor de Best-Lopende-School !! 

Hartelijk dank iedereen ! 
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Jaarkalender 2017 – 2018 
Week Van/ tot Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
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 
 

GMR 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 
 

 Tweetakt op het 
fort 
09.00-10.15: 7A 
10.30-11.45: 7B 
 

19.00 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 
 

 
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 
 

 Laatste 

schooldag  
Kinderen 
allemaal om 12 

uur uit 

14 juli-26 aug ZOMERVAKANTIE 
 

 


