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Van de directie

Bewegend leren
Afgelopen week is er flink gewerkt op ons
schoolplein. Er zijn een aantal nieuwe
speel-leer toestellen geplaatst die gebruikt
kunnen worden bij bewegend leren.
Binnenkort komen er nog speciale stickers op
het schoolplein.
In de laatste week van de zomervakantie
hebben wij twee studiedagen gepland.
Tijdens deze studiedagen krijgen wij onder
andere training over de inzet van de nieuwe
speeltoestellen voor bewegend leren.
Daarnaast gaan we aan de slag met EDI. EDI
staat voor Expliciete Directe Instructie. Dit
instructiemodel helpt leerlingen stapsgewijs
en actief de leerstof eigen maken. Hierdoor
doen alle leerlingen succeservaringen op!

Lauré en Arjan
Directie Theresiaschool

Nieuwe schooltijden
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan wij werken
met het vijf gelijke dagen model. Alle groepen
krijgen maandag t/m vrijdag onderwijs tussen
8.30 en 14.00 uur.

We zijn bezig met het samenstellen van een
folder met algemene informatie over het
komende schooljaar. Deze folder ontvangt u
binnenkort digitaal in uw mailbox. Desgewenst
kunt u een geprint exemplaar op school
krijgen.

Tevredenheidspeiling
Dit voorjaar hebben wij de tweejaarlijkse
tevredenheidspeilingen afgenomen. Uit de
analyse komen een aantal mooie
ontwikkelpunten naar voren. Genoemde
aandachtspunten zijn veelal terug te voeren
op communicatie. Het lijkt of de wisseling van
interne begeleiders en directie (in de
afgelopen twee jaar) hieraan ten grondslag

ligt. We gaan met de genoemde
aandachtspunten aan de slag.
De leerlingen geven de school een 8.0 score.
Ouders geven de school een 7.1.
De hoogste scores hebben wij behaald op
pedagogisch handelen en afstemming met de
leerkracht.

Schoolvakanties 2022-2023
De schoolvakanties voor komend schooljaar
zijn vastgesteld.

Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober

Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari

Voorjaarsvak. 25 februari t/m 5 maart

Pasen 7 april t/m 10 april

Meivakantie 22 april t/m 7 mei

Hemelvaart 18 mei t/m 21 mei

Pinksteren 27 mei t/m 29 mei

Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus

Studiedagen
(alle kinderen zijn vrij)
Dinsdag 4 oktober Deltadag
Vrijdag 24 februari Studiedag
maandag 19 juni Studiedag

Groep 1 t/m 4 is vrijdag 23 december (na de
kerstvieringen) vrij. De overige groepen
hebben gewoon les tot 14.00 uur.
Dit heeft te maken met de aanpassing van de
schooltijden en het aantal onderwijsuren die
leerlingen in 8 jaar moeten maken. Daarom
staan er komend schooljaar ook minder
studiedagen gepland.



Ouderportaal Parnassys
Sinds enige tijd hebben wij het ouderportaal
van Parnassys open staan. Ouders/verzorgers
kunnen zo de vorderingen van hun kinderen
volgen. Een mooie manier om samen met de
kinderen in gesprek te gaan over wat het
geleerd heeft op school.
Wij merken echter dat leerkrachten zich
steeds vaker moeten verantwoorden voor een
tegenvallend resultaat op een enkele toets.
Dat is niet de bedoeling, hiervoor zijn de
oudergesprekken die drie keer per jaar
worden ingepland. Zijn er zorgen rondom de
ontwikkeling van uw zoon/dochter dan zullen
we dit tijdig bespreken.
Een toets op een basisschool is een
meetmoment. Op basis van de resultaten gaan
de kinderen extra oefenen op onderdelen
waarop ze zijn uitgevallen of krijgen ze extra
uitdaging. Dat werkt dus anders als binnen
het voortgezet onderwijs. Daar geldt een toets
als een echte beoordeling.

Formatie volgend schooljaar
Vanmiddag hebben wij de formatie voor het
volgende schooljaar met de kinderen gedeeld.
Een overzicht van de groepsleerkrachten:

domein 1-2
groep 1-2a juf Veronique en juf Nadia
groep 1-2b juf Inge G. en juf Annemarie
groep 1-2c juf Maartje en juf Nanette
groep 1-2d juf Josette en meester Simon

domeincoördinator: juf Nanette
n.vanes@theresiaschool.nl

domein 3-4
groep 3a juf Renée en juf Thora
groep 3b juf Alicia
groep 4a juf Hanneke en juf Myriam
groep 4b juf Marjolein en juf Esther G.

domeincoördinator: juf Thora
t.vanhilst@theresiaschool.nl

domein 5-6
groep 5a juf Denise
groep 5b juf Margo en meester Déwy
groep 6a juf Elise en meester André
groep 6b meester Pim

domeincoördinator: juf Margo
m.vankeulen@theresiaschool.nl

domein 7-8
groep 7a juf Nikki en juf Inge v E.
groep 7b juf Nicolette
groep 8a meester Rene H.
groep 8b juf Mariët en juf Sanne

domeincoördinator: juf Sanne
s.hendriks@theresiaschool.nl

Agenda
● Woensdag 1 juni is er tussen 12.00 en

12.15 uur een kijkmoment voor de
groepen 5 t/m 8.

● Maandag 30 juni bezoek landgoed
Eyckenstein voor de groepen 7.

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.

Informatie van externen
Klik op ℹ voor meer info.

ℹ Spaanse Zomerdagen Kids 2022

ℹ Ouders lokaal: Word de ouder die je wel wilt
zijn. Voor ouders met kinderen van  2 - 12 jaar.

ℹ Ouders lokaal: Praat Lokaal ASS:

ℹ Ouders lokaal: Elke woensdag Mama Lokaal
voor (bijna) ouders van kinderen tot 4 jaar.
https://debilt.ouderslokaal.nl/activiteiten
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