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Van de directie 

 

Kersttijd. 

Nu Sinterklaas weer is vertrokken, is de gezellige kersttijd weer 

aangebroken. Vereende krachten maken licht werk zegt men, en dat is ook 

weer gebleken afgelopen week, waar de Agora op 6 december direct door 

ouders omgetoverd is tot een grote, knusse kerststal waar het haardvuur 

dagelijks brandt en iedereen zich welkom mag voelen. Een waar 

huzarenstukje en geweldig fijn dat we ieder jaar mogen vertrouwen op deze 

hulp. Kersttijd : een tijd van saamhorigheid (Samen), prachtige kerstwerkjes 

van de kinderen (Creatief), toneel,dans,zang tijdens de kerstmusical 

(Ontplooiing), gezellig met elkaar eten en drinken tijdens de kerstontbijten 

en lunches (Plezier) en (Eigenaarschap). Tijdens de kerstperiode worden 

onze waarden (SCOPE) dus ook in uitvoering gebracht. Sinds een maand 

hangen de letters in de Agora, om onze visie op onderwijs zichtbaarheid te 

geven en levend te houden.  

 

We beseffen ons dat wij gezegend zijn in de welvaart waarin wij mogen 

leven. Waar kinderen mogen opgroeien in veiligheid, respect en liefde. Daar 

waar elders in de wereld dringend behoefte aan is, vinden wij doorgaans heel 

gewoon. Daarom is het goed om eens per jaar stil te staan bij alle onrecht, 

alle minderbedeelden, alle zieken, alle hulpbehoevenden, iedereen die wij 

gunnen wat zij nu ontberen. Vanuit die gedachte zullen we ook dit jaar 

tijdens verschillende evenementen uw steun vragen voor onze goede doelen 

: stichting Kika en School 4 Kids India. Wij danken u alvast hartelijk voor 

uw hulp. 

 

Het team van de Theresiaschool wenst u alvast een zalig kerstfeest  

(Belangijk !! In de bijlage (pdf) vindt u het programma voor de 

komende kerstperiode.) 

 

Juf Monique Welkzijn 

Juf Monique is na haar rugoperatie thuis aan het revalideren. De operatie is 

niet meegevallen, maar langzamerhand gaat het steeds iets beter. Ze kijkt er 

naar uit om straks in het nieuwe jaar weer fullswing aan de slag te gaan met 

de kinderen in 2B. Maar eerst nog even goed aansterken. Succes en 

beterschap gewenst, juf Monique ! (Juf Hennie en juf Marion, bedanken we 

hierbij meteen voor het opvangen van 2B!) 
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Juf Petra & meester Glenn 

In het nieuwe jaar zullen twee vertrouwde gezichten niet meer terugkeren op de Theresiaschool:  

juf Petra (groep 5) en onze conciërge, meester Glenn. Juf Petra gaat met haar man naar Frankrijk 

alwaar ze een B&B zullen gaan runnen. Een nieuwe uitdaging voor hen, maar zij hebben al een 

aantal jaar kunnen oefenen door ieder weekend daar hun huis op te knappen en te werken aan 

deze grote overstap. Meester Glenn heeft het aanbod gekregen om fulltime te komen werken op 

het Herman Jordan Lyceum in Zeist. Glenn werkte daar al parttime en krijgt nu een volledige 

aanstelling. Wij zullen ze uiteraard missen, en wensen deze beide collega’s heel veel succes en 

plezier in hun komende werk en leven. Juf Angela neemt na haar zwangerschapsverlof het 

groepswerk van juf Petra in groep 5 over. Voor meester Glenn (conciërgewerk) zoeken we nog 

een kandidaat. Mocht u iemand weten, dan kunt u dit bij Gerben aangeven. 

 

12 december actiedag PO in actie 

Vanuit de media heeft u kunnen volgen dat de in november aangekondigde staking op 12 

december a.s door gaat. Alle Delta scholen geven gehoor aan de oproep tot staken en zullen 

dinsdag 12 december gesloten zijn. Zo ook de Theresiaschool.  

 

Martin van Veelen (Algemeen directeur/bestuurder st Delta de Bilt) legt uit : 

“De politiek onderkent nog steeds niet dat er een direct verband bestaat tussen de ernstige 

tekorten aan leerkrachten (over enkele jaren 4.000 fulltimebanen), de te lage salarissen en de 

ervaren werkdruk. Als er niet meer geld vrijgemaakt kan worden, zullen wij ook op onze scholen 

de gevolgen gaan ondervinden.  

 

Dat begint nu al met het moeilijk kunnen vinden van invallers, omdat alle beschikbare 

leerkrachten zijn ingezet in structurele banen. Op termijn zullen we steeds vaker klassen 

verdelen over de andere klassen of klassen naar huis moeten sturen. Zulke maatregelen willen 

we niet, maar straks kan het niet anders. Gevolgen daarvan laten zich raden; de kwaliteit van 

het onderwijs gaat achteruit, de werkdruk bij het personeel neemt nog verder toe (waardoor nog 

minder mensen leerkracht op een basisschool willen worden) en u moet het als ouders maar 

zien op te vangen. Naast het tekort aan leerkrachten staat de basisbekostiging van scholen al 

jaren onder druk: steeds minder geld voor huisvesting, verwarming, schoonmaak, boekjes, 

potloden.… Dat noemen we de stille bezuinigingen. We kunnen dat niet zo laten gebeuren, het is 

tijd om actie te voeren.  

 

In de media en de beeldvorming wordt beweerd dat het onderwijs al veel krijgt. Dat is maar een 

deel van het verhaal, de realiteit is anders: .  

  De voorgestelde salarisverhoging van 270 miljoen komt neer op ongeveer 16 euro bruto per 

maand voor een leerkracht. Het gevraagde bedrag is 900 miljoen zodat het verschil tussen een 

basisschoolleerkracht en een leerkracht in het voortgezet onderwijs wat verkleind wordt. (welke 

student kiest anders nog voor de basisschool….)  
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  De financiële impuls om de werkdruk te verlagen is weliswaar ruim 400 miljoen euro (in 

plaats van de gevraagde 500 miljoen), maar dat bedrag is pas in 2021 beschikbaar. In 2018 

komt slechts 10 miljoen euro beschikbaar. Gedeeld door 7.000 scholen is dit ongeveer 1.500 

euro per school.  

  Deze verhoging zou ook weer teniet gedaan kunnen worden door een bezuiniging van ruim 6 

miljoen voor volgend jaar, oplopend tot 61 miljoen voor de komende jaren.” 

 

 

Onze burgervader op bezoek. 

Op 20 december komt burgemeester Potters bij de Theresiaschool op bezoek. Eén van onze 

ouders heeft hem uitgenodigd in de straat en komt dan gelijk de school en omgeving bekijken.  

Het is in het kader van de kennismakingstoer van de burgemeester. Vanuit de school zullen we 

laten zien wat wij met o.a. Het Biltsche Meertje doen in het kader van maatschappelijke 

betrokkenheid.  

 

Theresiaschool steunt YOUth 
Hoe ontwikkelen de hersenen en het gedrag van opgroeiende kinderen zich? Dat onderzoekt 

YOUth. De resultaten kunnen in de toekomst bijdragen aan de  ontwikkeling van kinderen. 

  

De Theresiaschool steunt het YOUth-onderzoek. Zij (de Universiteit Utrecht) zoekt kinderen 

van 8, 9 of 10 jaar die meerdere jaren willen meedoen. Deelnemers gaan in totaal 3 keer naar het 

KinderKennisCentrum voor een onderzoeksdag: YOUth volgt uw dochter of zoon tot een 

leeftijd van ongeveer 16 jaar. 

 

Op vrijdag 1 december 2017 heeft Suzanne ’t Hart van YOUth de kinderen van groep (4),5,6, en 

7 meer informatie gegeven over het onderzoek. De kinderen hebben een flyer mee naar huis 

gekregen, zodat u samen met uw kind kunt besluiten of uw mee wilt doen aan YOUth.  

  

Meer weten? Ga naar de www.youthonderzoek.nl en bekijk deze korte 

film [http://youthonderzoek.nl/het-youth-onderzoek/youth-kind-tiener/] over het onderzoek. 

Contact opnemen kan via youth@uu.nl of het gratis nummer 0800-4003040. U vindt YOUth 

ook op Facebook. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen. 

http://www.youthonderzoek.nl/
http://youthonderzoek.nl/het-youth-onderzoek/youth-kind-tiener/
http://youthonderzoek.nl/het-youth-onderzoek/youth-kind-tiener/
http://youthonderzoek.nl/het-youth-onderzoek/youth-kind-tiener/
http://www.facebook.com/youthonderzoek
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Volgende week  zullen de gevonden voorwerpen weer een week in de Agora liggen. Hierna 

gaan de overgebleven spullen naar het goede doel. 

 

Bericht van Ineke van der Valk 

 

 
 

daar mijn diensten aan ga bieden. Inmiddels heb ik besloten in ouderenzorg te gaan. Een 

luisterend oor bieden, een spelletje spelen, een rolstoel duwen en naar buiten gaan; het zijn 

kleine dingen voor mij, maar ik ervaar; het maakt anderen blij. Het voelt als cadeautjes over en 

weer. 

 

Ik wens jullie allen alle goeds. Hele fijne feestdagen en mogelijk tot ziens. 

 

Ineke 

 

Opening kleuterplein. 

Deze week is eindelijk ons nieuwe kleuterplein vrijgegeven aan de kinderen. De laatste 

keuringen zijn geweest en het plein is veilig bevonden. Een hele speciale gast heeft op 5 

december het plein al officieel geopend. Fase 1 is hiermee nu afgerond. Er staan nog een aantal 

werkzaamheden op de rol zoals het hek en beplanting. Maar we zijn erg blij dat we meer ruimte 

hebben gecreëerd en meer natuurlijke uitstraling. Nu op naar fase 2.  
 

        

Hallo allemaal, 

 

Vanuit het Limburgse even een berichtje. In oktober ben ik hierheen 

verhuisd en het leven als pensionada bevalt mij goed. Sinds mijn afscheid 

in februari ben ik nog diverse keren op de Theresiaschool terug geweest 

(Ben van plan dat te blijven doen). De ontvangst door kinderen, collega's en 

ouders die ik sprak, gaven mij het gevoel van een warm bad. Op nog geen 

100 meter van mijn huis hier liggen twee scholen.. Ik geloof niet dat ik 
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Jaarkalender 2017 – 2018  
Week Van/ tot Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
16-50 11-15 dec  Staking PO Adventviering   

17-51 18-22 dec 
 

  Afronden blok 3 
VS 
 
Kerstmarkt 

12.15-13.00 
 

Kerstvieringen in 
de kerk en 

kerstdiner groep 
1 t/m 4 
 
Lln 1 t/m 4 ’s 
middags vrij 

Kerstontbijt 
12.00 voor 

iedereen 
vakantie 
 
24 dec. 18.00 
Gezinsviering 

Kerstmis 
52 
1 

25 dec-8 jan KERSTVAKANTIE 
 

18-2 8-12 jan 
 

  Rapport 1 gaat 
mee 
 

 

 

 

 

19-3 15-19 jan 
 

Start blok 4 VS 
 
20.00 Ouderavond 

Vormselvoorbe-
reiding groep 8 

 
 
 

 9.00-9.45 & 
10.15-11.00 Godly 
Play 3A 

 
 
19.30 GMR 

WSA Winter 
4+7 Bijdrage 
1+6 

 
Schoolconcert 
groepen 6, 7, 8 

20-4 22-26 jan 
 

  8.45 ob 9.30 bb 
Maandviering  
 

MR 

Lijn- basketbal- 
toernooi groep 8a 
 

 
9.00-9.45 & 
10.15-11.00 Godly 

Play 3B 
 
 

Lijn- basketbal- 
toernooi groep 
8b 

 
9.00 Intake 
 

WSB Winter 
4+7 Bijdrage 
1+6 

 
19.00 Joodse 
paasmaal voor 

ouders en 
communicante
n 

21-5 29 jan-2 feb 
 

   9.00-9.45 & 
10.15-11.00 Godly 

Play 4A 
 
Druk, Druk, Druk 
08.45: 1A 

10.30: 1B 

4 feb. 10.30 
Gezinsviering 

 
Een buik van 
wol 
09.30: 5A 

10.45: 5B 
12.45: 6A 

22-6 5-9 feb 
 

   
 

9.00-9.45 & 
10.15-11.00 Godly 
Play 4B 

 
 
 

 

WSA Valentijn 
6+8 Bijdrage 
3+5 

 
11. feb 10.30 
Vormselviering 

23-7 12-16 feb 
 

Deze week 
Voortgangsgesprek

  
Ouderavond, 

voortgangsge
sprekken 

 8.30-9.15 & 
10.30-11.15 Godly 

Play 5B 
 

9.00 Intake 
 

WSB Valentijn 
6+8 Bijdrage 
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ken met ouders   3+5 
 

24-8 19-23 feb 
 
Deze week 

Voortgangsgesprek
ken met ouders 

   10.30-11.15 & 
11.15-12.00 Godly 
Play 5A 

 
 

STUDIEDAG 
MB/HB 
 

Kinderen vij  

9 26 febr-2 maart VOORJAARSVAKANTIE 

 

25-10 

5-9 maart 
 

Start blok 5 VS  Verjaardagen 

DO 5/6 
 

8.30-9.15 & 9.15-

10.00 Godly Play 
6A 
 

Cultuurmiddag OB 
 
GMR 

Cultuurmiddag 

BB 
 

 


