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Van de directie

Kent u de slogan van onze school? Hij staat
deze editie van de nieuwsbrief in de koptekst:

Sam�� �� we�
na�� �e� w����ev���� to����s�

Dit is verbeeld in het vierkante logo. Deze
slogan is niet nieuw. Een paar maanden
geleden hebben wij het mozaïek van de oude
Theresiaschool bij de ingang van onze school
opgehangen. Ook daarin zie je deze slogan
terug. Toch jammer dat hij zo onder het stof
is geraakt. We zijn voornemens deze slogan
weer actiever te gebruiken. Hij is na al die
jaren nog steeds passend voor de school.

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.

Naast de wijziging van schooltijden gaan we
na de zomervakantie bij de kleutergroepen
een organisatorische wijziging doorvoeren. Op
onze school werken we op dit moment met
twee groepen 1 en twee groepen 2. Na de
zomervakantie gaan wij werken met 4
gecombineerde groepen 1/2. Afgelopen week
heeft de mr ingestemd met deze wijziging.
Ouders met kinderen in deze jaargroepen
ontvangen na de meivakantie meer informatie.

Aan de keuze om op deze nieuwe manier te
gaan werken liggen diverse oorzaken ten
grondslag. Wij noemen een aantal hier
beknopt, heeft u behoefte aan meer
informatie, laat het ons gerust weten.

Van groep 1 en 2 naar groep 1/2
● Meer samenwerking tussen leerkrachten

mogelijk;
● instroom nieuwe kinderen verdeeld over

vier groepen;
● gelijkmatige verdeling kinderen over vier

groepen, daardoor kleinere groepen 2;
● kleuters maken sprongsgewijze

ontwikkeling door;
● niveauverschillen vallen voor de kinderen

minder op;
● na twee jaar onderwijs verdeling van de

kinderen over de beide groepen 3.

Tijdens dit proces worden wij begeleid door
een externe deskundige.

Vertrek juf Mieke
Een paar weken geleden heeft juf Mieke
aangegeven een andere baan te hebben
aangenomen op een school buiten onze
Stichting. Juf Mieke gaat de Theresiaschool
per 1 juni verlaten. Dinsdag 31 mei is haar
laatste dag op de Theresiaschool.

Ondertussen hebben wij ook een nieuwe
leerkracht aangenomen, juf Nicolette. Zij
werkt op dit moment op een andere school en
zocht een plek dichter bij huis. Nicolette heeft
ervoor gekozen om het schooljaar op haar
huidige school af te maken. Zij start direct na
de zomervakantie op onze school. In een
volgende nieuwsbrief zal ze zich voorstellen.

“samen op weg naar een waardevolle toekomst.”
Mozaïek van de oude Theresiaschool

https://www.vierklank.nl/nieuws/algemeen/34643/mozaiek-oude-therisiaschool-naar-nieuw-schoolgebouw


Vertrek juf Esther J.
Ook juf Esther (groep 2) heeft in goed overleg
met de directie aangegeven een baan op een
andere school te hebben aangenomen. Zij
maakt het schooljaar af op de Theresiaschool.

Als gevolg van het vertrek van juf Esther zijn
wij op zoek naar versterking in de
kleutergroepen. Binnen onze stichting zijn er
diverse vacatures voor kleuterleerkrachten.
Daarom vragen wij uw hulp om een geschikte
leerkracht te vinden voor onze fijne school.
Wilt u binnen uw netwerk onze vacature
delen?

CO2 meters
Een paar weken geleden zijn in alle lokalen
CO2 meters geplaatst. Wij kunnen nu de
luchtkwaliteit in de lokalen goed volgen. We
kijken zo af en toe in het dashboard en zien
eigenlijk altijd het beeld zoals hieronder
weergegeven. We krijgen een melding als de
waarden te hoog zijn.
We zijn benieuwd hoe dit op koudere dagen
zal zijn als de ramen meer gesloten zijn. Voor
nu lijkt het allemaal dik in orde.

Binnenkort wordt de mechanische ventilatie in
de school grondig gereinigd. Dat is een flinke
klus en een forse investering omdat dit de
afgelopen jaren niet is gedaan. We zijn
voornemens om direct een
onderhoudscontract af te sluiten zodat dit
structureel wordt bijgehouden.

Bewegend leren
Tijdens de meivakantie
wordt het speelhuisje aan
het begin van het
kleuterplein verwijderd.
Deze krijgt een goede
bestemming buiten de
school. Het speelhuisje gaat

plaats maken voor speel-leermateriaal ten
behoeve van bewegend leren. In juni wordt
ons schoolplein op punten aangepast om de
buitenlessen met kinderen effectiever en
eenvoudiger aan te kunnen bieden.

Medezeggenschap

2 nieuwe leden
Eerder berichtten wij al dat Nathalie Richters
en Vanessa Hogenbirk de MR zullen gaan
verlaten. Wij willen hen bedanken voor hun
bijdrage de afgelopen jaren! We zijn blij om
jullie te kunnen berichten dat we 2 nieuwe
leden voor de oudergeleding hebben.
Hiermee is de bezetting vanuit de ouders
weer compleet. Hieronder stellen Hylke en
Sietske zichzelf voor. Bij de
personeelsgeleding ontstaat ruimte voor 2
nieuwe leden.

Sietske Kleibeuker
Als ouder van 3 kinderen (Willem 6b, Jooske
4a en Madeleine 1a), maar ook als persoon
ben ik erg geïnteresseerd in onderwijs en
ontwikkeling. In het basisonderwijs wordt de
basis gelegd voor een “leven lang leren”.
Mijn inziens is het dan ook heel belangrijk
dat leerlingen gemotiveerd worden om te
blijven leren en ontwikkelen in een fijne
omgeving. Een goede wisselwerking tussen
school en ouders blijkt daarbij een
essentiële bijdrage aan de kwaliteit van
leren en het welzijn van kinderen. Nu alle 3
onze kinderen hier op school zitten, zou ik
graag meer willen bijdragen aan die
wisselwerking.

Met mijn achtergrond in neurocognitieve
ontwikkeling, enthousiasme voor onderwijs
en betrokkenheid kan ik een goede
aanvulling zijn op de huidige MR bezetting.
Door mijn regelmatige aanwezigheid op
schoolplein (dankzij mijn kinderen:-) ben ik
daarnaast makkelijk benaderbaar voor
andere ouders en kan zo de
ouderbetrokkenheid ondersteunen. Al met al
lijkt het me erg leuk het MR team te
versterken!

Hylke



Ik ben Hylke, de vader van Hugo (3b),
Pieter (1a) en Livia. In het dagelijks leven
ben ik hoofd strategie van Zone & Co, een
softwarebedrijf. Ik kom uit een onderwijs
gezin en heb het onderwijs altijd super
interessant gevonden. In mijn studententijd
heb ik ook veel met onderwijskwaliteit en
-bestuur gedaan via studievereniging en
faculteitsraad. Nu vind ik het leuk om via de
MR meer betrokken te worden bij de school.
Ik vind vooral onderwijskwaliteit en de
individuele ontwikkeling van kinderen
belangrijk, in de werkzaamheden voor de
MR zal ik vooral die aspecten meenemen.

Vanuit de vergadering van april
In onze laatste vergadering hebben wij met
de directie gekeken naar de concept
formatie voor komend schooljaar. We zijn
blij om te zien dat ondanks de grote krapte
op de arbeidsmarkt, het er vooralsnog op
lijkt dat alle klassen een leerkracht hebben.
Daarnaast zijn wij door de directie
meegenomen in het voornemen om de
klassen 1 en 2 samen te voegen. We hebben
de voor- en nadelen afgewogen en staan
positief tegenover het besluit vooral doordat
er meer ruimte is voor de individuele
ontwikkel behoeftes van de kinderen. In een
volgende nieuwsbrief hopen we wat te
kunnen vertellen over de uitkomsten van de
tevredenheidspeilingen en de acties die
daaruit voortvloeien.

Groeten,
De MR

Trap-tribune
Tijdens de meivakantie
zou dan toch eindelijk
de trap-tribune
geplaatst gaan worden.
Helaas moet dit weer
uitgesteld worden
omdat het staal dat
nodig is voor de
constructie niet tijdig
geleverd kan worden.
Dat hadden wij niet
verwacht omdat de
bestelling eind 2021 is geplaatst. Toen leek dit
ruim op tijd te zijn.
De plaatsing staat nu gepland in de eerste
weken van de zomervakantie. Binnenkort
starten wel alvast kleine voorbereidende
werkzaamheden.

Tevredenheidspeiling
In een volgende nieuwsbrief hopen wij een
eerste terugkoppeling van de
tevredenheidspeiling te kunnen geven.
Afgelopen week hebben wij een laatste
herinnering verstuurd via Social Schools.
Nadien is de respons gestegen van nog geen
30% naar bijna 40%. Wat fijn dat er nog
zoveel vragenlijsten zijn ingevuld. Daarnaast
hebben wij van diverse ouders een mail
ontvangen met feedback over de opzet van de
vragenlijst. Deze feedback nemen wij mee in
de evaluatie. Dank voor alle reacties.
Mocht u de vragenlijst nog willen invullen dan
kan dat vandaag of morgen nog.

Schoon zand
Het zand in de zandbak van de kleutergroepen
is vervangen. De kinderen keken (op veilige
afstand) vol belangstelling naar de
werkzaamheden.

Agenda
● Dinsdag 17 mei sportdag voor de groepen

6a, 7a en 8a.
● Donderdag 19 mei sportdag voor de

groepen 6b, 7b en 8b.
● Maandag 30 juni bezoek landgoed

Eyckenstein voor de groepen 7.
● Woensdag 1 juni is er tussen 12.00 en

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


