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Van de directie
Vrijdag 24 februari hebben wij een studiedag
gepland. Alle kinderen zijn dan vrij. Daarna
kan ook het team genieten van een
welverdiende vakantie.
De vakantie is een mooi moment om een
aantal klussen in de school op te pakken. Een
overzicht:
● Reiniging en onderhoud airco’s
● Plaatsing nieuwe handdoekautomaten en

zeepdispensers
● Plaatsen van enkele deurmagneten die de

deuren laten sluiten bij brand

Allemaal zaken die direct of indirect met
veiligheid te maken hebben. Binnen onze
stichting is dit een actueel onderwerp. Bij alle
scholen is een RI&E afgenomen. Wij
verwachten dit voorjaar de uitkomst. Los
daarvan nemen wij zelf de nodige stappen. Zo
is vandaag (op ons verzoek) een hoger hek
geplaatst op de trap-tribune. Wettelijk niet
nodig, maar voor de veiligheid van de
kinderen vinden wij dat wel wenselijk.

Arjan en Lauré
Directie Theresiaschool

Kijkmoment
Naar aanleiding van feedback van diverse
ouders hebben wij besloten het kijkmoment
met 10 minuten te verlengen.
Voor de groepen 1 t/m 4 is er wekelijks een
kijkmoment voor ouders op de vrijdag tussen
8:20 en 8:40 uur.
Voor de groepen 5 t/m 8 is er vier keer per
jaar een kijkmoment op de vrijdag tussen
8:20 en 8:40 uur.
In verband met de voorjaarsvakantie en de
studiedag op vrijdag 24 februari is het

eerstvolgende kijkmoment voor alle groepen
op woensdag 22 februari.

Weekbreak in agenda Social Schools.
Op onze school organiseren wij regelmatig een
weekbreak. Een weekbreak is een feestelijke
aangelegenheid voor de leerlingen om aan de
andere klassen te laten zien op welke
manieren zij zich creatief ontplooit hebben.
Diverse ouders tipten ons dat de data van de
weekbreak niet opgenomen zijn in de agenda
van Social Schools. Dit hebben wij aangepast
voor de groepen die nog staan ingeroosterd.
Bedankt voor het doorgeven!

Vergroenen schoolplein
Een aantal jaren terug hebben we voor het
afscheid van groep 8 bonnen gekregen om het
schoolplein te vergroenen. Met de
leerlingenraad is er een plan gemaakt en
gekeken waar er extra groen kan komen. We
hebben dit met verschillende hoveniers
besproken en na de voorjaarsvakantie gaat
een hovenier aan de slag met het vergroenen
van het schoolplein. We hopen dat dit helpt
om een nog mooier schoolplein te hebben voor
de buurt en de kinderen.

Personeel
Juf Nikki en juf Maartje hebben beiden hun
opleiding succesvol afgerond. Ook langs deze
weg willen wij hen feliciteren met hun
diploma. Wij zijn heel blij dat ze ervoor
gekozen hebben om -nu als echte juf- op onze
school te blijven werken. Een mooie aanvulling
op ons team.

Na de vakantie hebben we een paar personele
wijzigingen.
- Juf Margo gaat met zwangerschapsverlof.

Zij werkt op vrijdag in groep 1/2d.
Komende vrijdag zal dus haar laatste dag in



deze groep zijn. Juf Maartje gaat de vrijdag
van haar overnemen.

- Juf Hanneke gaat weer 4 dagen werken. Juf
Esther geeft dan op vrijdag les in groep 4a.

Zó do�� ��j �a� �p �� T�er���a�c����!
Dit bericht staat ook op de LinkedIn pagina van onze
school. Klik hier om naar de pagina te gaan.

Toen wij als directie begonnen op de
Theresiaschool lag er een wens vanuit het
team om elkaar vaker te zien, te weten wat
er speelt. Wij werken met een groot team in
vier verschillende domeinen. Binnen de
domeinen weet je wel wat er speelt, maar
hoe het in de andere domeinen gaat is soms
niet zichtbaar.

Op onze school beginnen wij de dag daarom
met een korte briefing van maximaal 5
minuten. Deze 5 minuten met het hele team
is misschien wel het belangrijkste moment
voor ons als directie van de school. Dit is hét
moment om het team met elkaar te
verbinden en aandacht te vragen voor onze
kernwaarden samengevat in het acroniem
SCOPE.

Samen - Creativiteit - Ontplooiing - Plezier -
Eigenaarschap

Het is mooi om te zien dat collega’s soms
extra vroeg naar de briefing komen om
elkaar te ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie of thee. Stipt 8.15 uur
begint de briefing, daarbij is naast aandacht
voor praktische zaken ook ruimte voor korte
persoonlijke mededelingen. Vervolgens gaan
om 8.20
uur de
deuren
van de
school
open en
ontvangen
wij onze
leerlingen.

Werkzaamheden Paltzerweg
(herhaald bericht)
Vanaf 20 februari tot en met 28 juli zijn er
werkzaamheden aan de Paltzerweg. Deze
werkzaamheden zijn onderdeel van de
Doorfietsroute Utrecht – Amersfoort.
Het werkgebied bevindt zich tussen de
kruising Julianalaan – Paltzerweg en de grens
tussen Bilthoven en Den Dolder op de
Paltzerweg.
Dit betekent dat gedurende bovenstaande tijd
dit gedeelte van de Paltzerweg een
werkgebied is waarbij fietsers en voetgangers
langs het werkterrein dienen te lopen (met de
fiets aan de hand); dit wordt begeleid door
een verkeersbegeleider.
Omdat veel van leerlingen gebruik maken van
deze route wordt er een veiligheidsles
georganiseerd op onze school.
Tijdens de les wordt onder andere verteld wat
de risico’s en gevaren rondom een werkterrein
zijn en hoe ze hier mee om kunnen gaan.

Gevonden voorwerpen
In de vorige nieuwsbrief schreven wij over ons
gewijzigde beleid ten aanzien van gevonden
voorwerpen (Zie ook onderaan deze
nieuwsbrief: Abc van de Theresiaschool). Na
de studiedag geven wij de gevonden
voorwerpen aan een goed doel. Mist u iets,
loop gerust even binnen om te kijken of het
kledingstuk is gevonden. De bakken met
gevonden voorwerpen staan bij de ingang van
de gymzaal.

https://www.linkedin.com/company/theresiaschool-bilthoven/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/fiets/doorfietsroutes


Podiumdelen ter overname
Op onze school staan een
aantal podiumdelen die wij
niet meer (gaan) gebruiken.
We willen de ruimte waar ze
staan opgeslagen anders
inrichten. Mocht u interesse
hebben om de podiumdelen
over te nemen, laat het ons
voor de voorjaarsvakantie
weten. Wij bieden de
podiumdelen eerst te koop
voor onze ouders alvorens we ze op
Marktplaats zetten. Mocht u de podiumdelen
eerst willen bekijken, dan is dat natuurlijk
mogelijk.

Informatie van externen

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.

Berichten uit de OLV

“Ware Liefde is Feest voor de Ander”
Dit is thema van de gezinsviering op
carnavalszondag! Jullie zijn allemaal van harte
uitgenodigd.

Waar: OLV, Gregoriuslaan 8, Bilthoven
Wanneer: zondag 19 februari
Hoe laat: 10:30 uur
Iedereen is welkom. Wij zien jullie graag!

Oproep:
Wij zoeken nog kinderen die willen helpen met
het klaarmaken van de tafel, collecteren en
houden van de voorbeden. Alle kinderen zijn
welkom om te helpen. Het maakt daarbij niet uit
of je communie hebt gedaan.

Meld je aan via arl5@hotmail.com
Namens de werkgroep Gezinsviering,
Arjan Lammers

Ab� �an �� T��re����c�o��
Absentie melden
Een absentiemelding doet u bij voorkeur via
Social Schools. Kies de knop “administratie”
in de app. We hebben drie soorten absenties
toegevoegd: arts/tandarts, te laat en ziek.
Is er een andere redenen van afwezigheid
dan is het prettig om even telefonisch
contact te hebben.

Gevonden voorwerpen
Bij de deur naar de gymzaal
staan een aantal bakken met
gevonden voorwerpen. Een
week na het verschijnen van
de nieuwsbrief worden de
gevonden voorwerpen aan een
goed doel geschonken.

Sectorplan corona
Het sectorplan gaat over de langetermijn
strategie voor corona in het basisonderwijs.
Vanuit de overheid zijn vier fases bepaald.
De overheid geeft aan in welke fase we
zitten. Als school hebben we een week de
tijd om de veranderingen te implementeren.

Verlof aanvragen
Een verlofaanvraag verloopt via Social
Schools (onder ‘mijn kinderen’). De
verlofaanvraag komt binnen bij de directie.
Na goed- of afkeuring van het verlof
ontvang u een bericht via Social Schools.

In de folder “Leerplicht in
8 vragen” staan de
redenen waarvoor verlof
aangevraagd kan worden.
In alle andere gevallen
zullen wij het verlof
moeten afkeuren,
hoezeer wij u dit verlof
gunnen. Als school
kunnen wij gecontroleerd
worden op de juiste naleving van de
wettelijke afspraken rondom verlof. Heeft u
vragen of opmerkingen over een
verlofaanvraag, neem gerust contact met
ons op. Wij denken graag mee. Klik hier om
de folder in te zien.

https://www.theresiaschool.nl/informatie/corona-sectorplan/?edit_off=true
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360020655812-Een-verlofaanvraag-doen-voor-je-kind-eren-
https://www.debilt.nl/fileadmin/bestanden/Jeugd_en-onderwijs/Folder_Regionale_leerplicht.pdf

