
Van de directie

Binnenkort ontvang u van ons een uitnodiging
om de tevredenheidspeiling in te vullen. Deze
peiling wordt om het jaar afgenomen en helpt
ons bij de verdere schoolontwikkeling. Beide
ouders/verzorgers ontvangen een uitnodiging
en mogen invullen voor een kind naar keuze.
Het invullen van de vragenlijst vraagt
ongeveer 15 minuten. Wij hopen dat u de tijd
wilt nemen om ons te helpen bij de verdere
schoolontwikkeling. Ook als u tevreden bent
horen we dat graag.

Tijdens de vorige ronde hadden wij een
responspercentage van 33%. Dat is weinig
om betrouwbare keuzes te maken op basis
van de uitslag. Binnen onze stichting
behaalde één school een responspercentage
van 67%. Wij hopen dit percentage deze
ronde ook voor onze school te behalen.

Vindt u het prettig om de vragenlijst op
school in te vullen? Woensdag 13 april en
woensdag 20 april bent u tussen 8.30 en 9.00
uur van harte welkom om onder het genot
van een kopje koffie/thee en wat lekkers in
de Agora plaats te nemen achter een van de
computers. Onze domeincoördinatoren helpen
u graag op weg.

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.

Onderdeel van de overstap naar nieuwe
schooltijden is voldoende aandacht voor
beweging gedurende de lesdag. Wij geloven
dat bewegen een positief effect heeft op de
aandacht en concentratie van leerlingen.
Daarom geven wij al regelmatig lessen op ons
schoolplein. Erik Scherder, hoogleraar
neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in

Amsterdam: “Door bewegen worden in het
brein netwerken geactiveerd die te maken
hebben met het geheugen en met ruimtelijk
inzicht.”

Met hulp van een investering vanuit het
innovatiefonds van Stichting Delta gaan wij
ons schoolplein aanpassen om hier verder
handen en voeten aan te geven. Klik hier voor
een overzichtstekening. Meer info volgt.

Vervangingen
Hopelijk heeft u er niets van gemerkt, maar de
afgelopen twee weken was de kans zeer groot
dat wij een groep naar huis zouden moeten
sturen omdat er geen leerkrachten
beschikbaar waren. Gelukkig hebben we het
weer gered. We hebben nog steeds te maken
met veel uitval van leerkrachten als gevolg
van de griep of uitgestelde kleine medische
ingrepen.

Binnen Stichting Delta De Bilt hebben wij een
paar jaar geleden besloten om geen gebruik
meer te maken van een regionale invalpool.
Reden hiervoor is dat er geen geschikte
leerkrachten meer beschikbaar waren in de
pool. Daarom hebben wij als stichting besloten
om het zelf te gaan regelen. We hebben extra
personeel aangenomen voor kortdurende
vervanging. Alle andere dagen hebben we
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extra leerkrachten beschikbaar voor
onderwijs.
Voor een school van onze omvang hebben wij
wekelijks 8 dagen een extra leerkracht
rondlopen om collega’s die afwezig zijn te
vervangen; dat is 320 dagen per jaar.
Deze collega’s hebben op dagen dat geen
vervanging nodig is andere taken als remedial
teaching of andere extra hulp aan kinderen en
groepen. Daarnaast krijgen enkele collega’s
tijd voor de taak domeincoördinator.
De afgelopen weken was er dus veel uitval van
leerkrachten als gevolg van ziekte. Daardoor
valt als eerste bovengenoemde extra
ondersteuning uit. Het is goed om dit scherp
te houden met elkaar. Alle extra uren voor
ondersteuning zijn dus ook echt extra omdat
wij zelf onze kortdurende vervanging regelen.
In een normaal jaar heb je zo’n 75 dagen
vervanging nodig. De overige 245 dagen
hebben wij extra leerkrachten in onze school
rondlopen (320-75). Deze leerkrachten zouden
er dus niet zijn als we weer met een invalpool
zouden gaan werken.

Welkom juf Annemarie

Ik ben Annemarie
Ansems. Niet zolang
geleden zijn mijn partner
en ik in Leusden komen
wonen nadat onze twee
zoons van 22 en 24 jaar
op zichzelf zijn gaan
wonen. Ruim 21 jaar heb

ik met veel plezier in groep 1/2 op een
school in Gouda gewerkt maar door de
verhuizing ben ik op zoek gegaan naar een
leuke school dichter in de buurt. Veel zin
heb ik om vanaf 6 april op woensdag,
donderdag en vrijdag in groep 1b te gaan
werken. Ik vind het fijn om vanuit een
goede sfeer kinderen de ruimte te geven
van en met elkaar te ontdekken, te
verwonderen, te spelen, te leren en vooral
te mogen zijn wie je bent. Leuk om elkaar
binnenkort te ontmoeten !

Bericht van de OC: Boekenmarkt
Na twee jaar is het weer mogelijk een
boekenmarkt te houden! De boekenmarkt is
gepland op vrijdag 29 april vanaf 12.00 uur.

De kinderen uit de onderbouw kunnen met
hun ouders samen boeken kopen. De
bovenbouw zal dit zelf doen.

De boeken zullen verkocht worden voor €1,-
per stuk. De helft van de opbrengst gaat naar
het bekende goede doel. Van de andere helft
worden nieuwe boeken gekocht voor de
school.

Ruim thuis de boekenkast op, want vanaf
woensdag 20 april t/m vrijdag 22 april is het
mogelijk om boeken van thuis in te leveren,
welke verkocht zullen worden op de
boekenmarkt. Het inleverpunt van de boeken
is in de Agora op de onderste tree van het
podium.
Daarnaast zullen er ook boeken uit de
bibliotheek verkocht worden.

Namens de OC alvast bedankt voor jullie
bijdrage.📚

Schoolreis Efteling

Op dinsdag 26 april gaan we met alle
kinderen naar de Efteling. Hierbij ontvangt u
de informatie voor deze dag.

De kinderen worden om 9:00 uur in de klas
verwacht. Mocht het nodig zijn dan is uw
kind vanaf 8:20 uur welkom op school.
In verband met de openingstijden van het
park zullen wij tussen 9:15 uur en 9:30 uur
met de bus vertrekken. Het zou leuk zijn
wanneer er ouders zijn die ons dan komen
uitzwaaien.

Wilt u zorgen voor een
10uurtje, lunch en voldoende
te drinken?
Wij willen u vragen uw kind
geen geld mee te geven.

Alle kinderen krijgen een schoolshirt aan.
Dit t-shirt zal op de dag klaarliggen in de
klas. Ook dragen de kinderen een
polsbandje met telefoonnummer.

De groepen 1 en 2 zullen rond 16:00 uur
weer op school zijn.



De groepen 3 t/m 8 zullen rond 17:30 uur
weer op school zijn.

Mocht uw kind na het schoolreisje nog naar
de BSO gaan, neemt u dan zelf even contact
op met de BSO in verband met het ophalen.

We kijken uit naar een leuke dag!

Cadeaubon afscheid groep 8 2020
Al jaren is het een traditie dat de ouders bij
het afscheid van groep 8 een cadeau aan de
school geven. In 2020 was dit een cadeaubon
om het schoolplein groener te maken.
Afgelopen jaar hebben wij plannen gemaakt
om het schoolplein in te richten voor
bewegend leren. De ontvangen cadeaubon
willen wij gebruiken om na deze aanpassing
meer groen op het plein te krijgen. De
leerlingenraad heeft al een plan gemaakt. Wij
zijn van plan dit najaar de bon daadwerkelijk
te gaan besteden.

Absent melden via Social Schools
Sinds een paar maanden kunnen leerlingen via
Social Schools absent gemeld worden. Steeds
meer ouders maken gebruik van deze
mogelijkheid binnen onze schoolapp. Dat is
fijn want dat geeft meer rust bij het opstarten
van de dag. Via deze link een uitleg hoe een
kind absent gemeld kan worden. In het kort:
Administratie > Naam van het kind >
Absenties > Absentie melden.

Resultaat QR-code sponsoring
In de vorige nieuwsbrief hebben wij - in alle
bescheidenheid - een QR-code geplaatst met
de vraag om ons te willen sponsoren voor de

aanschaf van een beamer en
projectiescherm in onze Agora.
Binnen 24 uur was er al bijna 200
Euro gedoneerd voor dit doel.
Hartelijk dank daarvoor. Het ligt in
de planning om tijdens de

meivakantie een tribunetrap te plaatsen in de
Agora. Vlot daarna hopen we een beamer en
een projectiescherm te kunnen plaatsen. We
wachten nog op akkoord voor een bijdrage
vanuit Stichting Steun.

Resultaat sponsorloop
Helaas is ons persbericht over de sponsorloop
voor Oekraïne deze week niet in De Vierklank
verschenen. Dan doen we het via onze eigen
nieuwsbrief; de sponsorloop heeft inmiddels al
meer dan €20.000,- opgeleverd. Wat een
ontzettend mooi bedrag.

Het Oude Biltse meertje (ingezonden)

Stichting vrienden van het oude Biltsche
Meertje is op zoek naar een secretaris!

Onze stichting is in 2018 opgericht met als
belangrijkste doelstellingen: Het BEHEREN,
BEHOUDEN en BESCHERMEN van het
oude Biltsche Meertje, u weet wel: Dat
mooie groengebied direct naast de
Theresiaschool (Klaphekweg /
Gregoriuslaan).

Ons bestuur bestaat uit 4 betrokken mensen
die zich daarvoor willen inzetten. Na 4 jaar
neemt onze secretaris nu afscheid en we
zoeken nu naar een opvolger. Wat houdt
deze 'functie in?

● We vergaderen zo’n 4x per jaar
● Het (helpen) organiseren van de

snoei-middagen (2x per jaar)
● Het (helpen) organiseren van een

informatiebijeenkomst (1x per jaar?)
● Het (helpen) organiseren van een

Nieuwjaarsborrel op de locatie
● Het (helpen) vinden van vrienden en

donateurs
● Het bijhouden van het bestand aan

vrienden en donateurs
● Het verzorgen van een Nieuwsbrief (2x

per jaar)
● Het bijhouden van onze website

https://www.vriendenoudebiltschemeertj
e.nl

● Het bijhouden van de (in- en uitgaande)
e-mail

Bepaald geen 'dagtaak' maar wel belangrijk,
ook voor u als ouder(s) van kinderen die op
de Theresiaschool en/of de Buitenschoolse
opvang zitten! Want ook zij maken graag en
veel gebruik van dit mooi stukje groen!

Reageren kan via
info@vriendenoudebiltschemeertje.nl

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360000639931-Absentiemelding-voor-mijn-kind-doen-deze-aanpassen-of-mijn-kind-beter-melden
https://www.vriendenoudebiltschemeertje.nl/
https://www.vriendenoudebiltschemeertje.nl/


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.

Informatie van externen
Klik op ℹ voor meer info.

ℹ Flyer DOSC promotie jeugd
ℹ Persbericht activiteitendag Rover Crofts
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