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Jaarkalender  

Van de directie 

 

5 oktober staking. 

U zult het in de media gevolgd hebben : op 5 oktober, de dag van de leraar, 

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. 

 

Oude Theresiaschool 

Afgelopen dinsdag is er een bijeenkomst geweest om te spreken over de 

toekomst van het oude Theresiaschool gebouw. De gemeente heeft plannen 

om het terrein te verkopen en vraagt om alternatieven voor (her-) 

ontwikkeling. Zo’n tachtig omwonenden en beheerders van het gebouw 

kregen presentaties van vier partijen. Na een indruk die de gemeente aan ons 

presenteerde, was de beurt aan twee initiatieven om hun presentatie te geven 

; een projectontwikkelaar die woningbouw wil realiseren voor ouderen in de 

wijk waarvoor de noodzaak om naar de Schutsmantel te gaan nog niet urgent 

genoeg is, maar waarvoor enige zorg in de buurt wel prettig zou zijn. Het 

betreft dan 7 woningen die men in gedachte heeft. De tweede presentatie 

kwam van DOTS (De Oude Theresia School). In deze presentatie uitten de 

huidige bewoners/beheerders hun visie voor het gebouw. DOTS ziet 

mogelijkheden voor een cultureel centrum in de wijk dat voor jong en oud 

een “haven” kan zijn. Workshops, cursussen, muziek, yoga, dans, tekenen, 

schilderen, etc voor jong en oud. Daarnaast een ontmoetingsplaats zijn voor 

ouderen die zoeken naar een stukje gezelligheid in de wijk, een spelletje 

samen komen doen, een kopje thee komen drinken. Er zijn zelfs ideeën voor 

een kleine bioscoopopstelling. Gedurende de avond kwamen veel ideeën 

voorbij en heeft wethouder Mieras ervaren dat het huidige werk van DOTS 

veel empathie onder de bewoners heeft. Hij nodigt ondernemers in de wijk 

dan ook van harte uit om mee te denken in mogelijkheden voor het behoud 

en verdere exploitatie van de huidige functie; maatschappelijk en cultureel 

erfgoed. Over de financiële kant was de wethouder in eerste instantie heel 

duidelijk namelijk; verkoop.  

 

https://www.pofront.nl/staking
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Aan het eind van de avond was hij beduidend milder in zijn uitspraken. Mocht u goede ideeën 

met DOTS willen delen dan kunt u terecht bij Connie Brouwer. Zij is op school ouder, 

sympathisant voor DOTS en tevens raadslid in gemeente De Bilt. Wordt vervolgd…. 

 

Ouder thema-avond Social Media. 

Hierbij een vooraankondiging van de ouder thema-avond die wij organiseren op 7 november 

met als thema : mediawijsheid. Kinderen komen steeds vroeger in aanraking met sociale media. 

In de huidige tijd hebben bijna al onze (oudere) kinderen wel een account op internet; mail, 

youtube, zijn vlogvolgers via Facebook, Instagram, Twitter,etc. Naast de enorm uitgebreide 

positieve mogelijkheden hoor je ook regelmatig van negatieve aspecten van sociale media. 

Daarbij komt onder andere naar voren dat veel ouders niet in de gaten hebben gehad dat er iets 

mis is gegaan, of te laat hebben gereageerd. Om onze kinderen te beschermen en te zorgen dat 

ze veiliger met social media om kunnen gaan organiseren wij dus deze avond. U bent daar allen 

van harte bij uitgenodigd. De thema-avond wordt in samenwerking met Bamber Delver 

Academie Media en Maatschappij georganiseerd. Wilt u meer informatie over dit onderwerp 

dan kunt u dit bijvoorbeeld op deze website vinden : https://www.mediawijsheid.nl 

 

Afstemmingsgesprekken. 

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. Het openzetten van de gesprekkenplanner in 

Social Schools gebeurt op woensdag 20 september om 15.00 uur. De leerkrachten zetten 

periodes open waarop zij in gesprek met u kunnen. U kunt vervolgens zelf aangeven wat u 

uitkomt. Inhoudelijk is een afstemmingsgesprek bedoeld om uw ervaringen met uw kind thuis, 

bij de sportclub, hobbyclub, sociaal gezien of schoolgerelateerd met ons te delen. U bent 

namelijk de grootste ervaringsdeskundige van uw kind(eren). 

 

Studiedag visie 

Maandag 25 september is er een studiedag voor personeel. Op deze dag zijn wij te gast bij 

andere scholen in het land om indrukken en ideeën op te doen omtrent de uitvoering van 

vernieuwend onderwijs; scholen die een structureel andere keuze hebben gemaakt om het 

onderwijs van de toekomst vorm te geven. We hopen de opgedane extra inspiratie en ideeën 

mee te kunnen nemen in de vormgeving van het onderwijs hier op de Theresiaschool. Het 

belooft daarmee een zinvol “uitje” te worden.   

 

Prettig weekend. 

Gerben Visser 

  

https://www.mediawijsheid.nl/
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Jaarkalender 2017 – 2018  
Week Van/ tot Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

5-38 18-22 sept 

 

Start blok 2 VS  15.00 uur 

openzetten 

gespreksplanner 

in Social 

Schools voor 

ouders  

Cultuurmiddag 

OB 

 

 

Cultuurmidda

g BB 

6-39 25–29 sept 

 

STUDIEDAG 

VISIE  

 

Kinderen vrij 

 Maandviering 

 

 

Cultuurmiddag 

OB 

 

 

 

9.00 Intake 

 

Cultuurmidda

g BB 

 

1 okt. 10.30 

Gezinsviering 

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 

Ouderavond, 

afstemmingsge-

sprekken 

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 

 


