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Jaarkalender  

Van de directie 

 

5 oktober staking (herhaling). 

Komende donderdag, 5 oktober, wordt er een landelijke staking in het 

onderwijs gehouden. De scholen van stichting Delta steunen dit initiatief en 

daarmee zal de school die dag voor kinderen gesloten zijn; er wordt die dag 

geen les gegeven. Wij begrijpen dat ouders hierdoor in een lastig pakket 

kunnen komen in verband met andere verplichtingen die zij hebben. Wij 

hebben echter de afweging moeten maken om het basisonderwijs een impuls 

te geven zodat de kwaliteit van het onderwijs ook voor de toekomst 

gewaarborgd blijft. Wij hopen op uw begrip en steun. 

https://www.pofront.nl/staking 

Ouders die contracten hebben met de kinderopvang kunnen zich vervoegen 

bij hun BSO om navraag te doen over de opvang op die dag. 

 

Afstemmingsgesprekken herhaling. 

In onze jaarkalender was aangegeven dat wij op donderdagavond 5 oktober 

de afstemmingsgesprekken wilden plannen. Omdat deze dag is gekozen om 

te staken zullen wij de gesprekken verplaatsen naar donderdag 12 oktober.  

 

Studiedag visie 

Maandag 25 september is het team van de Theresiaschool te gast geweest bij 

vier verschillende scholen in het land. Deze scholen zijn uitgekozen omdat 

zij een andere, vernieuwende kijk hebben op het onderwijs van de toekomst. 

We proberen ons onderwijs te toetsen aan deze toekomst en zoeken daarbij 

naar inspirerende concepten. Je ziet de laatste jaren dat steeds meer scholen 

overgaan vanuit een leerstofjaarklassensystematiek naar een vorm die meer 

gericht is op de onderwijsbehoefte van het individuele kind en zijn/haar 

talenten. Kinderen krijgen daarbij ruimte om hun leertraject voor een groot 

deel zelf vorm te geven. Onze keuzes vielen op scholen die zich richten op 

meervoudige intelligenties, op ontdekkend leren, op thematisch leren, The 

leader in me en gepersonaliseerd leren. De organisatie van het geheel kreeg 

vlak voor de studiedag nog een obstakel te nemen : één van de scholen trok 

zich terug vanwege personele problemen. Gelukkig kregen we na telefonisch 

contact groen licht van Mondomijn in Helmond, een zeer bijzondere school 

die ruim 300 aanvragen per jaar uit het land krijgt om hun visie op onderwijs 

te laten zien. Na de bezoeken hebben we in de middag elkaar de 

verschillende concepten gepresenteerd waarna we op zoek zijn gegaan naar 

onderdelen die wij ook willen integreren in ons onderwijsaanbod. 

https://www.pofront.nl/staking
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Omdat we vrij eensgezind zijn in onze keuzes én vernieuwing toetsen aan onze SCOPE 

waarden, zijn sommige vernieuwingen goed inpasbaar. Uiteraard moeten we daarvoor nog wel 

stappen in onze organisatie en planning zetten, maar de studiedag heeft ons veel inspiratie 

gebracht. Mocht u geïnteresseerd zijn naar de bezochte scholen : de vier scholen die ons hebben 

geïnspireerd zijn Mondomijn in Helmond (www.mondomijn.nl), Obs De Barchschole in 

Barchem (http://barchschole.poolsterscholen.nl/), Rehobothschool in Naarden 

(https://rehobothschoolnaarden.nl/) en De ontdekkingsreis in Driebergen 

(http://www.deontdekkingsreis.nl/). 

Met vriendelijke groet 

Gerben Visser 

 

Stichting Steun zoekt bestuurslid met IT affiniteit 

De Stichting Steun Theresiaschool int jaarlijks de vrijwillige ouderbijdragen. Ongeveer de 

helft van die bijdragen is bestemd voor de Oudercommissie die daar jaarlijks activiteiten zoals 

het kamp voor groep 8, Sinterklaas, Kerst,  en schoolreisjes van organiseert. Het overige is 

beschikbaar om bij te dragen aan activiteiten of investeringen die het onderwijs op de 

Theresiaschool bevorderen en die niet vanuit overheidswege worden vergoed. 

 

In verband met het vertrek van een van onze bestuursleden, zijn wij op zoek naar een nieuw 

bestuurslid met ervaring en/of affiniteit met ICT. Het bestuur komt circa 4 keer per jaar 

bijeen. Tijdens die bijeenkomsten met de schoolleiding worden op basis van het 

meerjarenplan, zoals dat door de schoolleiding is opgesteld, concrete voorstellen voor 

financiële bijdragen van de schoolleiding besproken. Het bestuur toetst of de plannen voldoen 

aan de doelstelling van de stichting. Veel van de voorstellen hebben betrekking op de ICT 

omgeving op school.  Zo is er het afgelopen jaar geïnvesteerd in nieuwe touchscreens, 

chromebooks en aanpassing van het wifi-netwerk. Het financiële jaarverslag is te vinden op 

www.stichtingsteuntheresiaschool.nl 

 

Wil je betrokken zijn bij school en heb je interesse in deze rol? Neem dan contact op met 

Marco Visser (secretaris, marco@vissersnet.nl). 

 

Annemarie Haverhals – voorzitter 

Marco Visser – secretaris 

Pauline Kool – penningmeester 

 
 

Bestuursleden / vrijwilligers gezocht 
Ad van Gameren, één van de omwonenden van het Biltsche Meertje vraagt uw aandacht voor het 

volgende : Voor een nog op te richten Stichting, zijn we op zoek naar betrokken bestuursleden en 

vrijwilligers. De Stichting zal zich richten op behoud (en onderhoud) van een mooi stukje groen in 

http://www.mondomijn.nl/
http://barchschole.poolsterscholen.nl/
https://rehobothschoolnaarden.nl/
http://www.deontdekkingsreis.nl/
http://www.stichtingsteuntheresiaschool.nl/
mailto:marco@vissersnet.nl
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onze wijk. Het gaat om het oude Biltsche Meertje, locatie Klaphekweg / Gregoriuslaan (bij de 

Theresiaschool) Belangstelling? Of behoefte aan meer informatie? Laat het ons weten 

op advangameren@ziggo.nl 

 

Tafeltennisclinic in herfstvakantie 

Op 20 oktober a.s., de laatste vrijdag van de herfstvakantie, organiseert TTV Iduna een 

Tafeltennisclinic voor de Biltse schoolkinderen tussen de 7 en 14 jaar. De kinderen kunnen zich 

opgeven op www.ttv-iduna.nl/bsk. De deelname is gratis. Bijgaand vinden jullie een flyer 

waarop meer informatie te vinden is. Op 22 september wordt de flyer ook op school aan de sport 

coördinator overhandigd. 

  

Hopelijk tot ziens op 20 oktober. 

GRATIS BOEKEN VOOR JOUW SCHOOLBIEB!  

Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen, 

ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna 

een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe 

meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de school bij Bruna mag uitzoeken! 

 

HOE WERKT DE ACTIE? 

- Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de kassabon(nen) in op school. 

- De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 4 t/m 15 oktober 2017. 

- De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 19 november 2017 ingeleverd worden bij uw lokale 

Bruna winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post hebben 

ontvangen. 

- Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een 

waardebon. 

- De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken bij een Bruna winkel. 

U kunt uw bonnen inleveren bij de administratie (Margreet Moonen). Hartelijk dank alvast ! 

 

 

mailto:advangameren@ziggo.nl
http://www.ttv-iduna.nl/bsk


De WEEKSLUITER 

 
 

Jaargang 18, nummer 4,       29-9-2017 
 

Weeksluiter St. Theresia  Pagina 4 
 

 

 

 

De nieuwsbrief van de St. Theresiaschool, Bilthoven   
 

 

Jaarkalender 2017 – 2018  
Week Van/ tot Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

7-40 2-6 oktober 

Opening KBW 

 

Deze week 

Afstemmings-

gesprekken met 

ouders 

 

 

   Dag v/d 

leerkracht  

 

STAKING !! 

School gesloten 

 

WSA KBW 

6+7 Bijdrage 

3+8 

 

Cultuurmidda

g BB 

8-41 9-13 oktober 

KBW 

Deze week 

Afstemmings-

gesprekken met 

ouders 

  Zwemmen groep 

7 

 

MR 

Cultuurmiddag 

OB 

 

Ouderavond, 

afstemmings- 

gesprekken 

WSB KBW 

6+7 Bijdrage 

3+8 

 

 

42 16-20 oktober HERFSTVAKANTIE 

9-43 23-27 oktober 
 

   Er was 
eens...Roodkapje 
09.00: 3A 
09.45: 3B 
10.30: 4A 
11.15: 4B 

 
Midgetgolf 
groep 4 t/m 8 
 
9.00 Intake 
nieuwe ouders 

10-44 30 okt-3 nov 
 

  
 

 Koning Lear 
13.00: 8A+8B 

Afronden blok 
2 VS 

11-45 6-10 nov 
 

Start blok 3 VS 
 
Er was 
eens...Roodkapj
e 
09.30: 3A+3B 
11.00: 4A+4B 
 
Langs de limes 
08.45: 6A 
10.30: 6B 
 

 
Ouderavond : 
Social Media 

 
Maandviering 
 

 
 

 
12 nov. 10.30 
Gezinsviering 

12-46 13-17 nov 
 

 

Groep 1b 
Boswerf 
 
GMR 
 

 

 Leerlingenraad 
 
STUDIEMIDDAG 
VISIE 
13.00-17.00 uur 
 

Plaatselijke 
figureren CP 
10.00: 5A 
12.45: 5B 
 

 

WSA Sint 8+5 
Bijdrage 2+4 
 

13-47 20-24 nov 
Potloodadvies 
gesprekken 
 
Groepen 8 
Week van de 
mediawijsheid 
 

   
MR 
 

 WSB Sint 8+5 
Bijdrage 2+4 
 
9.00 Intake 
nieuwe ouders 
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14-48 27 nov- 1 dec 

 
Facultatief 
oudergesprek 

  Sint met het 
team 

  

15-49 4-8 dec 
Facultatief 
oudergesprek 
 
Opruimen BM 
groepen 7a 
(maand 
december) 

  
SINTER-
KLAAS-

VIERING 

MT 8 
 
DO 4 
 
OC vergadering 
 

  

16-50 11-15 dec 
 

  

 

Adventviering 
 

  

17-51 18-22 dec 
 

  MT 9 
 
Afronden blok 3 
VS 
 
Kerstmarkt 
12.15-13.00 
 
13.15 Kerstlunch 

Kerstvieringen in 
de kerk en 
kerstdiner groep 1 
t/m 4 
 
Lln 1 t/m 4 ’s 
middags vrij 

Kerstontbijt 
 
12.00 voor 
iedereen vakantie 
 
24 dec. 18.00 
Gezinsviering 
Kerstmis 

52 
1 

25 dec-8 jan KERSTVAKANTIE 
 

18-2 8-12 jan 
 

  Rapport 1 gaat 
mee 
 
Deltaplein ICT 
14.30-16.00 
 

 

 

 

 


