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Groep 7B Duinrell 

 

Jaarkalender  
 

Van de directie 

 
 

 

Plaatsing groep 8 leerlingen 

Gisteren heeft de eerste ronde in de plaatsing van kinderen uit groepen 8 

naar het VO plaatsgevonden. Bijna alle kinderen hebben te horen gekregen 

dat ze zijn aangenomen op de school van hun eerste keuze. Dat is in de 

afgelopen jaren niet eerder gebeurd met kinderen van de Theresiaschool, 

omdat er toch jaarlijks zo’n vier á vijf kinderen uit werden geloot in de 

eerste ronde. We zijn dus erg blij met dit fijne resultaat. Nu op naar de 

eindtoets, de musical, het afscheid, kortom; de laatste 3 maanden op de 

basisschool.  

 

Kosten ouderbijdrage en TSO (TussenSchoolseOpvang) 

Ik krijg zo nu en dan een vraag van ouders over de kosten die ouders betalen 

aan ouderbijdrage en tussenschoolse opvang. Het geld van de ouderbijdrage 

komt ten goede aan (het onderwijs en andere zaken aan) de kinderen. Dit 

geld wordt geïnd door Stichting Steun in april/mei van het schooljaar. 

Allerlei kosten als : schoolkamp groepen 8, schoolreisjes, uitstapjes, kerst, 

Pasen, maar ook de renovatie van het kleuterplein, de digiborden, 

chromebooks en andere grote uitgaven worden hiervan bekostigd. Deze 

bijdrage is in beginsel vrijwillig, maar een school kan zonder deze bijdrage 

weinig tot geen extra activiteiten organiseren. 

 

De gelden van de TSO worden geïnd door de school zelf. U krijgt doorgaans 

in november de factuur. Waarom vragen wij hiervoor kosten ?  

U bent in beginsel als ouder verantwoordelijk voor de opvang van uw 

kind(eren) in de middagpauze. Wij bieden echter als school de mogelijkheid 

om deze opvang af te kopen voor € 0,50 per kind per dag. Dat weegt 

overigens niet op tegen commerciële kosten dat vaak meer is dan € 2,50 per 

kind per dag. Dat maakt ook dat deze kosten niet vrijwillig zijn. De gelden 

worden ingezet voor het personeel dat de opvang verzorgt. Mocht u onlangs 

een reminder hebben gekregen dan het vriendelijke verzoek om de factuur 

alsnog te betalen. Hartelijk dank. 

 

Prettig weekend gewenst, 

Gerben Visser 
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Tevredenheidspeilingen 

Ouders hebben deze week een uitnodiging gekregen via de mail om de tweejaarlijkse 

tevredenheidspeiling in te vullen. Naast deze peiling doen we ook peilingen onder medewerkers 

en leerlingen van groep 5 t/m 8. Met de uitkomsten gaat de school aan de slag, dat wil zeggen 

dat we tips, adviezen en verbeterpunten analyseren en zo mogelijk inpassen in het verbeteren 

van het onderwijs en de leef- en leerklimaat. De oudertevredenheidspeilingen kunt u vanaf deze 

week invullen tot en met 22 april. Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Koningsspelen en inzamelingsactie voor het Jeugdsportfonds 

Dit jaar hebben de groepen 5 t/m 8 dit jaar de koningsspelen op 20 April bij FC De Bilt. 

Daarvoor heeft de organisatie 'MENS DE BILT' een inzamelingsactie bedacht t.b.v. het 

Jeugdsportfonds. A.s maandag, 9 April, komen zij langs op het schoolplein om loten te 

verkopen aan ouders. Zij zullen op het voorplein aanwezig zijn tussen 8.15 en 8.45 en tussen 

14.30 en 15.00. (Wij hebben hiervoor gekozen i.p.v kinderen langs de deuren te laten gaan met 

de loten en het geld waarmee ze over straat zouden moeten.) 
 

Wat doet het Jeugdsportfonds ? 

Veel kinderen in Nederland kunnen niet sporten vanwege soms hoge kosten die dit met zich 

meebrengt. Mens de Bilt wil dit binnen gemeente de Bilt onder de aandacht brengen en er 

samen voor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen sporten. 

 

Van de loten die verkocht worden is op 20 April de trekking van de winnaars. 

Op de Koningsspelen zal de cheque met de eindopbrengst worden overhandigd aan de 

ambassadeur van het Jeugdsportfonds. 

  

 
 

 

Parkeren bij de school. 

De omwonenden van de school stellen het erg op prijs wanneer u uw auto niet op of voor hun 

uitritten plaatst bij het wegbrengen van de kinderen. Hartelijk dank voor uw medewerking.  

http://zpcnumansdorp.nl/WP/wij-werken-samen-met-het-jeugdsportfonds/
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Schoolfotograaf. 

Op dinsdag 17 en woensdag 18 april zal foto Koch weer op school komen om schoolfoto’s te 

maken. Ouders hebben hiervoor bericht ontvangen van de OC via Social Schools. Nog even een 

reminder : in de Agora kunt u inschrijven voor de broertjes/zusjes foto’s.  

 

Afval scheiden op school! 

 

 
GFT en papier apart opgehaald zodat dit gerecycled kan worden en weer gebruikt kan worden 

als grondstof voor nieuwe producten. Ook houden wij regelmatig opruimacties om zwerfvuil in 

de omgeving van onze school tegen te gaan. Zwerfvuil kan zo ook gescheiden worden en is 

daarmee grondstof. 

  

Wilt u uw kind ook helpen om minder (rest)afval te maken? 
Gebruik voor de lunch een broodtrommel (deze is herbruikbaar) in plaats van een 

boterhamzakje, en een drinkbeker in plaats van een pakje drinken met rietje. 

  

We willen u vragen om ook te letten op de verpakkingen van, al dan niet gezonde, 

tussendoortjes. Verpakkingen van koek of chips zijn vaak voorzien van een binnenkant van 

aluminiumfolie. Dit folie kan niet gerecycled worden. 

  

Ook zijn er zijn talloze ideeën te bedenken voor bijvoorbeeld een feestelijke traktatie zonder 

afval. Zie hieronder een paar voorbeelden hiervan. 

https://nl.pinterest.com/pin/244953667209863706/ 

https://nl.pinterest.com/pin/182255116148656190/ 

https://nl.pinterest.com/pin/533184043359270588/ 
  

Afval scheiden loont! Samen maken we de wereld een beetje milieuvriendelijker. 

 
  
  

Afval scheiden wordt thuis vaak al lang gedaan, maar nu 

starten ook landelijk vele basisscholen met de pilot: Afval 

scheiden op school! 

 Ook wij willen graag een afvalvrije school. Vanaf 

dinsdag 3 april leren we de kind(eren) hoe zij het PMD, 

GFT en/ of papier goed kunnen scheiden zodat er nog 

maar heel weinig restafval overblijft. Door goed te 

scheiden, wordt bij ons op school voortaan het PMD,  
 

https://nl.pinterest.com/pin/244953667209863706/
https://nl.pinterest.com/pin/182255116148656190/
https://nl.pinterest.com/pin/533184043359270588/


De WEEKSLUITER 

 
 

Jaargang 18, nummer 11,       6-4-2018 
 

Weeksluiter St. Theresia  Pagina 4 
 

 

 

 

De nieuwsbrief van de St. Theresiaschool, Bilthoven   
 

Stichting Steun zoekt nieuw bestuurslid (herhaald bericht) 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een nieuw bestuurslid  voor de Stichting Steun, bij voorkeur 

met affiniteit en/of ervaring met ICT, vanwege het aflopen van de termijn van onze secretaris.  

 

De Stichting Steun Theresiaschool int en beheert jaarlijks de vrijwillige ouderbijdragen. 

Ongeveer de helft daarvan is beschikbaar voor jaarlijks activiteiten zoals het kamp voor groep 

8, Sinterklaas, Kerst,  en schoolreisjes, die georganiseerd worden door de Oudercommissie. 

Het overige is beschikbaar om de mooie voorzieningen voor onze kinderen op school in stand 

te houden en bij te dragen aan activiteiten of investeringen die het onderwijs op de 

Theresiaschool bevorderen en die niet vanuit overheidswege worden vergoed.  

 

Het bestuur komt circa 4 keer per jaar bijeen met de schoolleiding. De schoolleiding doet op 

basis van een meerjarenbegroting voorstellen voor besteding van de gelden. Het bestuur toetst 

de voorstellen aan de doelstelling van de Stichting. Veel van de voorstellen hebben betrekking 

op de ICT leeromgeving op school zoals touch-screens, chromebooks, en aanpassing van het 

wifi-netwerk, vandaar dat de voorkeur uit gaat naar iemand met affiniteit op dat gebied.  

 

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

Annemarie Haverhals (annemarie.haverhals@gmail.com). 

 

Annemarie Haverhals – voorzitter 

Marco Visser – secretaris 

Pauline Kool – penningmeester 
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ALS lenteloop (ingezonden mededelingen) 

 

 

Op 21 mei 2018 wordt de ALS Lenteloop weer gehouden. In en om het centrum van Bilthoven 

en in het bos bij Bilthoven. Heb jij je al ingeschreven ? 
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Groep 7B mag naar Duinrell door opbrengsten kinderpostzegels 

Dankzij een enorme inzet van de kinderen en de gulle gaven van ouders en andere familie en 

bekenden, hebben de kinderen van groep 7B een trip naar Duinrell gewonnen met de hele klas. 

Stichting kinderpostzegels looft dergelijke prijzen uit aan groepen die uitzonderlijke 

opbrengsten bijeen hebben weten te halen. Woensdag 11 april is de dag waarop dit leuke uitje 

gaat gebeuren. Heel veel plezier gewenst, groep 7B !  

  

https://nooteboomtours.nl/en/duinrell1-2/
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Jaarkalender 2017 – 2018 
Week Van/ tot Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 
30-15 

 
9-13 april 
 

Het land van 
Wirwar  
09.15-10.00: 1A 
10.15-11.00: 1B 
11.15-12.00: 2A 
12.30-13.15: 2B 
 
9.15 Praktisch 
verkeers-
examen gr. 7 

 

 

 
Duinrell groep 7a 
 

 

 

 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 
Godly Play 3A 
 

 
15 april 10.30 
uur 
Voorstelviering 
1e  Communi- 
canten 

 
31-16 

 
16-20 april 
 

  
EINDTOETS 
 
Schoolfotograaf 
 
Plaatsings-
besluit VO 2e 
ronde 
 

 
GMR 

 
EINDTOETS 
 
Schoolfotograaf 
 
Woorden in de wijk 
09.00-9.45: 3B 
10.00-10.45 4A 
11.00-10.45 4B 
 
Veldvoetbaltoernooi 
5/6 

 
EINDTOETS 
 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 3B 

 
9.00 Intake 
nieuwe ouders 
 
Afronden blok 5 
VS 
 
Koningsspelen 

32-17 23-27 april    
9.00-9.45 & 10.15-
11.00 Godly Play 
4A 
 
Veldvoetbaltoernooi 
groep 7 en 8 
 
MR 19.00 uur 
 

 
STUDIEDAG 
 
Kinderen vrij 

Koningsdag 

18 30 april-4 
mei 

MEIVAKANTIE (hierin valt ook Hemelvaartsdag - op 10 mei) 

19 7-11 mei 
33-20 
 

14-18 mei 
 

Start blok 6 VS Schoolreis 
Efteling 
Ong 17.15 uur 
terug 

  
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 
Godly Play 4B 

 

34-21 21-25 mei  
 

TWEEDE 
PINKSTERDAG 

Bureau HALT 
Groepen 8 
 

 8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 5A 

9.00 Intake 
nieuwe ouders 
WSA Vervoer 
4+8 Bijdrage 
1+3 
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