NIEUWSBRIEF THERESIASCHOOL
VAN DE DIRECTIE
Een nieuw jaar, een vreemde start.
Allereerst wil ik u ook via deze weg een heel gelukkig, liefdevol maar vooral ook gezond 2021 toewensen.
Voor kinderen, ouders, collega's en alle familieleden en geliefden. Ik hoop dat het komende jaar een jaar
wordt waarin we het Covid-virus onder de duim krijgen en we alle strakke maatregelen versoepelen kunnen.
Kinderen én ouders weer in school mogen verwelkomen; wat een heerlijk vooruitzicht is dat! De vlag mag
wat mij betreft dan uit! Vooralsnog is die euforie nog niet gegrond. Vooralsnog zijn we in lockdown en de
vooruitzichten op korte termijn zijn nog niet rooskleurig te noemen. Toch houden we hoop. Zeker nu de
eerste vaccins ook in Nederland toegediend worden en de goede verwachtingen die dit met zich brengt.
Samen komen wij er doorheen! Heel veel samen gewenst!
Lockdown en (digitale) thuisonderwijs.
Het ziet er helaas naar uit dat de lockdown langer gaat duren dan eerder aangegeven, tot 18 januari. U heeft
de twijfel hierover in de uitspraken van Premier Rutte vast ook gehoord. Daarbij zien we in de landen om ons
heen dat de lockdown ook verlengd wordt en Nederland waarschijnlijk wel zal volgen. Het betekent voor de
scholen en ouders dat het digitale thuisonderwijs ook langer door zal blijven gaan. Noodzakelijk maar we
hadden het, zoals zo vaak gezegd, liever anders gezien.
Graag leg ik u hierbij nog even uit welke route en keuzes we hebben gemaakt om het thuisonderwijs van de
Theresiaschool op een goede manier te laten verlopen.
Beleid
We volgen de lijn in ons beleid volgens: 1. Rijk en wetgeving,
2. Deltabeleid, 3. schoolbeleid en stemmen het beleid af met de MR.
Ook onderwijspersoneel wordt geacht om zo min mogelijk in openbare
gebouwen te zijn en vanuit huis te werken. Vandaar dat leerkrachten
zoveel mogelijk vanuit huis het onderwijs vorm geven en heel sporadisch
in school lessen voorbereiden of online zijn.
De noodopvang wordt zoveel mogelijk met ambulante en onderbouw
leerkrachten (groep 1-2) uitgevoerd omdat zij geen of minder online
contact met de kinderen hebben. We proberen in de noodopvang om de
kinderen zo goed mogelijk te helpen bij hun werk en weektaak, maar
lesgeven blijft de verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten.
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Lesaanbod en inhoud.
De leerkrachten hebben in deze eerste week het onderwijs naar plan uitgevoerd en hier en daar wat
geschaafd aan inhoud en vorm waardoor het overwegend goed is verlopen.
Mocht u ergens met betrekking tot de inhoud en vorm van het aanbod een vraag of opmerking hebben, dan
kunt u dit het best direct terugkoppelen aan de leerkracht van uw kind(eren).

Vacatureruimte schooljaar 21-22
Ieder jaar beginnen we in januari met de formatie van het volgende schooljaar door te inventariseren wat de
wensen van het personeel zijn.
We weten daarom dat aan het eind van dit schooljaar een aantal leerkrachten uit de onderbouw met
pensioen zullen gaan of verhuizen. Ook onze IB-er Monique Dekker zal met pensioen gaan. Dit wetende zijn
we nu al met werving en gesprekken bezig om de aankomende vacatureruimte in te vullen. U kunt de school
daarbij helpen. Mocht u leerkrachten kennen die hun toekomst mogelijk bij de Theresiaschool zien, dan
kunnen zij hun CV en sollicitatiebrief aan mij sturen via g.visser@theresiaschool.nl.
Hartelijk dank voor het meedenken.
TSO bijdrage
In november/december heeft u de factuur gekregen voor de TussenSchoolse Opvang (TSO). Hierbij hebben
wij het aantal dagen dat wij in de vorige lockdown zaten in mindering gebracht op de nieuwe factuur en de
ouders van leerlingen van groepen 8 het teveel betaalde geld teruggestort.
Nu we wederom in lockdown zijn en kinderen dus niet tussen de middag opgevangen hoeven worden, zullen
we aan het eind van het schooljaar opnieuw een verrekening maken. Wanneer u de bijdrage nog niet heeft
betaald, vragen wij u vriendelijk om deze alsnog volledig over te maken. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Twee fietsen in school.
Geregeld blijven er fietsen achter op het voorplein of kleuterplein. Hiervan is de eigenaar ons niet bekend.
Inmiddels staan er twee fietsen, een witte kinderfiets en een zwarte herenfiets met extra kinderzitje op de
stang. De eigenaren kunnen contact met ons opnemen om de fietsen te komen ophalen.
Rest mij u een fijn weekend te wensen en blijft u vooral gezond!
Met hartelijke groet,
Gerben Visser
Directeur St. Theresiaschool
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BELANGRIJKE DATA
JANUARI
Wo 20-1

OC-vergadering o.v.b.

Do 21-1

MR-vergadering

VAN DE REDACTIE

De volgende Nieuwsbrief verschijnt
vermoedelijk op 21 januari 2021. De
sluitingsdatum voor kopij voor de
volgende Nieuwsbrief is woensdag 20
januari. 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?

Samen
Creativiteit
Ontplooiing
Plezier
Eigenaarschap
V A N U I T D E M. R.
De tweede lockdown een feit is en de kinderen krijgen alweer ruim een week thuisonderwijs. Het is goed
te merken dat de school aanpassingen aangebracht heeft naar aanleiding van de vorige periode van
thuisonderwijs, waardoor het opstarten soepel ging. Ondanks de goede voorbereiding krijgen wij ook af
en toe signalen dat er dingen beter kunnen. Wij willen een ieder die ons mailt bedanken voor de input. Wij
gebruiken deze signalen, als het gaat om beleidszaken, om met school in gesprek te gaan en actief mee te
denken over het beleid.
Wij krijgen ook wel eens mails met individuele casussen of vragen over de inhoud van de lesstof. Ondanks
dat het goed is om te weten wat er speelt, kunnen wij hier niet altijd iets in betekenen. Wij raden een
ieder dan ook aan om naast de MR ook altijd de leerkracht te benaderen.
Eind van de maand staat weer een MR vergadering op de planning. Daarna zullen wij terugkoppeling
geven over wat er besproken is. Voor nu succes met de uitdagingen die thuisonderwijs met zich
meebrengt!
Groet,
De MR
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DE VREEDZAME SCHOOL

Vlak voor de lockdown in december zijn onze nieuwe mediatoren opgeleid.
Zij zouden al in groep 6 meedoen aan de training, maar door de coronacrisis moest dit
helaas uitgesteld worden. Inmiddels zitten ze dus in groep 7. Zij zullen mediaties gaan doen
bij de groepen 7 en 8.
Wat een fijn en enthousiast cluppie!
Ze staan te trappelen om te mogen beginnen, maar helaas zullen ze nog even geduld moeten hebben.
We wensen hen heel veel plezier en succes bij de mediaties!
.

Op de foto v.l.n.r.: Fabienne Prins, Pepijn Moojen, Johan Meerwijk (trainer namens de BSO), Thomas Copijn,
Lucas Willekes en Jolijn Poelman.
Michael Hambling was helaas ziek, maar heeft ook zijn diploma én pet dubbel en dwars verdiend.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl
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