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V A N   D E   D I R E C T I E 
 

Afgelopen maandag zijn we allemaal weer gestart op de eerste schooldag. Nieuwe juffen en 

meesters, soms nieuwe kinderen in de klas, nieuwe leerstof, nieuwe regels bespreken met 

elkaar, waar zit ik, hoe is mijn groepje samengesteld, kortom : een spannende eerste dag met 

veel vragen. Ook de leerkrachten ervaren de eerste dag altijd weer als spannend; de nieuwe 

groep waar je het hele jaar mee gaat werken. Maar het is vooral heel leuk om de kinderen 

weer te mogen ontvangen. Naast verhuisgevallen uit Nederland is er ook een Zuid-Afrikaans 

meisje in groep 6A gekomen. Bijzonder en heel leuk om de overeenkomsten in beide talen te 

zien.  

Wij wensen alle kinderen, ouders en teamleden nogmaals een heel fijn jaar met elkaar toe ! 

Jaaropening 

Woensdagochtend hebben we de jaaropening 

gehad met elkaar en hebben daar onze SCOPE-

waarden nog eens naar boven gehaald met de 

kinderen. Eén andere waarde, onder vele anderen, 

die we de kinderen gunnen en naar voren hebben 

gehaald is doorzetten. Niet opgeven na één keer 

proberen maar juist blijven oefenen totdat het wel 

lukt. En lukt het dan nog niet, dan heb je wel je 

uiterste best gedaan : je hebt doorgezet ! Het was 

een goede jaaropening. 

Informatieavond 

Volgende week dinsdag- en donderdagavond staan 

de informatieavonden gepland (dinsdag groep 1, 2, 

5, 6, donderdag groep 3, 4, 7, 8). U krijgt op deze 

avond inzicht in de plannen van school voor het 

komende jaar. Daarnaast stellen de leden van st. Steun zich aan u voor, onze Intern Begeleiders (IB), en de OC en MR. 

Beide avonden starten om 19.00 uur in de Agora. Om 19.30 ronden wij het algemene deel af en kunt u naar de klas van 

uw kind(eren). Wanneer u meerdere kinderen op school heeft raden wij u aan om met beide ouders te komen. Lukt dat 

niet dan kiest u de groep die voor u het meest interessant kan zijn. Om 20.30 uur sluiten wij uiterlijk af. 

Schoolborrel 

Vrijdag 31 augustus is de jaarlijkse schoolborrel voor ouders, kinderen en personeel georganiseerd door de OC. Dit zal 

op het kleuterplein plaatsvinden tussen 12.00 - 17.00 uur.  

De borrel op vrijdagmiddag is op een ander moment dan u gewend was. Voorheen hielden we de openingsborrel op 

zondagmiddag. We gaan dit jaar kijken of het een prettige verandering is. We hopen in ieder geval dat u allemaal naar 

de borrel komt en nodigen u dan ook van harte uit.  

Met vriendelijke groet, 

Gerben Visser 
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W A A R D E N W E E K          V A N   D E   R E D A C T I E           

                               

In de week van 3 t/m 7 september vindt op school de 
Waardenweek plaats. In deze week wordt dagelijks in alle 
groepen aandacht besteed aan de 5 waarden van onze school. 
Deze waarden zijn door het hele jaar heen het uitgangspunt 
bij ons handelen. 2x per jaar gaan we hier expliciet uiting aan 
geven, samen met de kinderen, in de vorm van een 
Waardenweek.  

S   samen (op maandag) 
C   creativiteit  (op dinsdag) 
O   ontplooiing  (op woensdag) 
P   plezier  (op donderdag) 
E   eigenaarschap  (op vrijdag) 
 

 
 
 
 
 
O U D E R G E L E D I N G E N 
 

Op de Theresiaschool zijn veel ouders betrokken en actief voor en binnen de school. Daar zijn wij heel blij mee! 
Er zijn ook drie officiële organen binnen de school, waar ouders zitting in hebben: de Oudercommissie (OC), de 
Medezeggenschapsraad (MR) en Stichting Steun. 
 
De OC bestaat dit schooljaar uit:     De MR bestaat uit: 

Nathalie Teijgeler – Voorzitter    Oudergeleding: 

Jannie de Kock – Voorzitter    Sabine van Baarle(voorzitter) 

Pauline Kool – Penningmeester    Vanessa Hogenbirk 

Claudia Hompes - algemeen lid    Susanne van Galen 

Puma Smagge - algemeen lid    Marieke van der Velden (tevens GMR) 

Anouk Bloemendal - algemeen lid  

Simcha Gezelle Meerburg - algemeen lid   Leerkrachtgeleding : 

Maike van der Waal - Algemeen lid   Angeline Franssen - Spijkers 

Davide van Sonsbeek - algemeen lid   Jeannette Vlek - de Zeeuw 

Martine Sturm - algemeen lid    Mieke van Stipdonk 

Open vacature – Mediatheek     

Nanette van Es – namens de leerkrachten   Elise Verhoef (alleen GMR) 

Zij zullen u gedurende het schooljaar op de hoogte houden van alles waar zij mee bezig zijn. U kunt de 
Oudercommissie bereiken via: OC@theresiaschool.nl  en de MR op MR@theresiaschool.nl . 
 
Voor Stichting Steun geldt een overgangsperiode, waarbij leden gaan wisselen. Wij houden u hiervan op de hoogte. 
 
 
 
 
 

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief Theresiaschool, 
voorheen de Weeksluiter, met een nieuwe redactie, 
een nieuw jasje en een nieuwe naam. We zijn nog ‘in 
ontwikkeling’ en stellen uw reactie of suggestie 
daarom op prijs. Reacties én kopij kunt u vooralsnog 
sturen naar: m.vanderdoef@theresiaschool.nl,            . 
o.v.m. Nieuwsbrief + onderwerp.  
De sluitingsdatum voor kopij voor de volgende 
Nieuwsbrief is woensdag 12 september. 

 
U ontvangt de Nieuwsbrief voortaan 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. We merkten dat Social 
Schools deze functie niet helemaal kon vervullen en 
hopen op deze manier alle ouders beter te kunnen 
bereiken.  
Het is daarbij van belang dat uw juiste mailadres bij 
ons bekend is. Mocht uw mailadres gewijzigd 
zijn/wijzigen, wilt u dat dan s.v.p. zo spoedig mogelijk 
laten weten aan info@theresiaschool.nl? 
 
Deze week krijgt elk oudste kind van het gezin een 
schoolkalender mee naar huis. Mocht u die niet 
ontvangen hebben, wacht even tot vrijdag, kijk dan 
even in de tas van uw kind of vraag het de leerkracht. 

mailto:OC@theresiaschool.nl
mailto:MR@theresiaschool.nl
mailto:m.vanderdoef@theresiaschool.nl
mailto:info@theresiaschool.nl
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I N F O R M A T I E   V A N U I T   D E   P A R O C H I E   O.L.V.   V A N    A L T I J D D U R E N D E   B I J S T A N D 

Gezinsvieringen 

Op zondag is er regelmatig om 10.30 uur een leuke gezinsviering in de kerk. De kinderen staan tijdens deze vieringen 
centraal. 
 

Kinderkoor 
Het kinderkoor zingt bij elke gezinsviering en bij de Eerste Communieviering. Voor de gezinsvieringen met Kerstmis 
en Pasen wordt een musical ingestudeerd. Het koor oefent elke dinsdagmiddag van 15.00 – 16.00 uur in de pastorie. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom!  
 

Eerste Communie 

Eind groep 3 ontvangen de kinderen een uitnodiging om in groep 4 met de voorbereiding mee te doen. De 
voorbereiding start in september en gebeurt na schooltijd in de pastorie naast de kerk, samen met kinderen van 
andere scholen. De ouders worden intensief betrokken bij de voorbereidingsperiode.  
Voor informatie kunt u de website van de parochie bezoeken www.olvbilthoven.nl. Voor vragen of aanmelding kunt 
u zich wenden tot Arja Santer (e-mail arjasanter@gmail.com). 
 

Godly Play 

Bijna wekelijks neemt Arja Santer op donderdagochtend onder schooltijd kinderen mee naar de Godly Play zolder in 
de kerk om daar met behulp van speciale vertelmaterialen een verhaal uit Oude of Nieuwe Testament te vertellen. 
Mooie verhalen, die door de kinderen intens beleefd worden en waar we met elkaar bijna niet over uitgesproken 
raken. Godly Playverhalen worden voor kinderen uit groep 3 t/m 7 verteld. Meer informatie over Godly Play kunt u 
vinden op www.olvbilthoven.nl  
 

Tussentijdse Catechese 

In de drie jaren tussen de Eerste Communie en het Vormsel zijn er voor de kinderen uit groep 5, 6 en 7 in totaal negen 
projecten, te weten Jacob en Ezau, Jozef, Mozes, Simson en Delilah, Esther, David, Jezus en Paulus. Elk project bestaat 
uit drie bijeenkomsten. In elke bijeenkomst wordt een deel van het verhaal verteld, waarbij telkens een bijpassend 
stukje dvd wordt getoond. Samen met de kinderen praten we erover en kijken we hoe het verhaal in onze tijd en 
omgeving past. Ze ontvangen een werkmap met daarin ook mogelijkheden voor een creatieve verwerking. De 
projecten staan voor alle kinderen open en worden na schooltijd gegeven in de pastorie .  
Voor meer informatie kunt u kijken op www.olvbilthoven.nl  
 

Vormsel / Project “De reis van je leven” 

Vanuit de kerk bieden we het project “De reis van je leven” aan. Een boeiend en intensief project voor kinderen uit 
groep 8, waarin het kind en de (gelovige) wereld om hem/haar heen centraal staan. Aan de hand van bijzondere 
verhalen worden de kinderen uitgedaagd om na te denken over wat zij belangrijk vinden in het leven en hoe het 
geloof daar wel of niet een rol in kan spelen. We besteden ook uitgebreid aandacht aan de wereldgodsdiensten. Het 
project staat open voor alle kinderen. RK-kinderen kunnen aan het eind van het project de keuze maken of ze wel/niet 
het sacrament van het Vormsel willen ontvangen.  De ouders worden intensief betrokken bij de voorbereidings-
periode. Het project start in september; de kinderen krijgen eind groep 7 een uitnodiging. 
 

Belangrijke data :  
Maandag 3 september, 20.00 uur: ouderavond project “De reis van je leven”/Vormselvoorbereiding gr 8 

Donderdag 6 september, 20.00 uur: ouderavond Eerste Communie groep 4 

Vrijdag 7 september, 19.00 u: Kennismakingsbijeenkomst voor deelnemers Project “De reis van je leven” 

Zondag 9 september, 10.30 uur: startzondag Eerste Communievoorbereiding 

Zondag 7 oktober, 10.30 uur: gezinsviering 

Zondag 18 november, 10.30 uur: gezinsviering 

Maandag 19 november, 20.00 uur:  ouderavond project “De reis van je leven” / Vormselvoorbereiding groep 8 

Zondag 24 december, 18.00 uur: gezinsviering Kerstmis 

Zondag 3 februari, 10.30 uur: gezinsviering 

Zondag 10 februari, 10.30 uur: Vormselviering (datum onder voorbehoud) 
Vrijdag 15 februari, 19.00 uur: Joodse paasmaal voor ouders en communicanten 

Woensdag 6 maart, 16.30 uur: Aswoensdagviering voor communicanten en belangstellenden 

Zondag 7 april, 10.30 uur: Palmpaasstokken maken 

Zondag 21 april, 10.30 uur: Gezinsviering Pasen 

Donderdag 21 mei, 20.00 uur: ouderavond Eerste Communievoorbereiding groep 4 

Zondag 26 mei, 10.30 uur: Voorstelviering Eerste Communicanten 

Zondag 16 juni, 10.30 uur: Eerste Communieviering (datum onder voorbehoud) 
Zondag 7 juli, 10.30 uur: gezinsviering  

http://www.olvbilthoven.nl/
mailto:arjasanter@gmail.com
http://www.olvbilthoven.nl/
http://www.olvbilthoven.nl/
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                                V O O R   O U D E R   E N   K I N D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Judolessen en zelfverdedigingskarate. 
Van Haren Sport uit Hilversum geeft les in Bilthoven onder de naam Judo Bilthoven. De lessen worden gegeven in de 
gymzaal van de Theresiaschool aan de Gregoriuslaan 4. 
Er wordt les gegeven in zelfverdedigingskarate aan de jeugd van 8 jaar en ouder. Dit is karate met daarbij 
verschillende basisgrepen en vaardigheden uit het jiu jitsu die belangrijk zijn bij zelfverdediging. Beheersing, 
concentratie en reactie worden hier getraind, zodat je leert reageren en handelen op de juiste manier op het juiste 
moment.  
 
Judo les wordt gegeven aan de jeugd van 5 jaar en ouder. In een ontspannen omgeving prettig bezig zijn met het spel 
van judo. Stoeien, bewegen, valbreken, balans en plezier met elkaar is hierbij belangrijk. Om zo gedifferentieerd 
mogelijk les te krijgen, is het prettig om met veel verschillende kinderen samen te kunnen judoën.  
Op dinsdag- en donderdagmiddag worden de lessen judo gegeven aan kinderen vanaf 5 jaar. Op woensdagmiddag 
wordt er zelfverdedigingskarate gegeven aan kinderen vanaf 8 jaar. In alle lessen staan (zelf)respect, samenwerking 
en (zelf)vertrouwen centraal.  
 
Het nieuwe seizoen begint op 4 september 2018. Judo Bilthoven heeft plaats voor nieuwe leerlingen. Voor informatie 
mail naar judobilthoven@gmail.com. 

mailto:judobilthoven@gmail.com

