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In deze 
Jaarstarter : 
 
Van de directie: 

Ouderkalender 
Mediatheek 
 

Gevonden 
voorwerpen 
 
Vanuit IB 
 
Cursus toneel 
 
Jaarkalender  

Van de directie 

 

Het jaar is goed begonnen. Alle kinderen hebben er vandaag twee weekjes 

op zitten en de klassen draaien weer op volle toeren. De 

ouderinformatieavonden zijn bijzonder goed bezocht, zowel dinsdag- als 

donderdagavond. Fijn dat Elsa ons weer heeft geholpen met een lekkere bak 

koffie en thee. Komende week staat de voorbereiding voor het vormsel en de 

eerste communie op het programma voor kinderen die hiervoor bij de 

parochie zijn aangemeld. Wij wensen de kinderen en ouders veel inspiratie 

en zegening toe bij deze belangrijke momenten. 

 

Prettig weekend. 

Gerben Visser 

 

Ouderkalender 

De ouderkalender is in de maak. Omdat er ieder jaar op het laatste moment 

nog zaken wijzigen, kunnen we de definitieve versie pas in het nieuwe 

schooljaar afronden. Op de website kunt u al wel het vakantierooster 

terugvinden. (Druk op de link)  

 

Mediatheekouders gevraagd. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de mediatheek! 

Welke enthousiaste ouder wil op de woensdag- of vrijdagochtend van 08.30 

tot 9.15 meehelpen in de mediatheek voor de groepen 5 t/m 8? Je bent eens 

in de 4 à 6 weken samen met een andere ouder in de mediatheek aanwezig 

om boeken in te nemen en terug te zetten, uit te lenen en eventueel kinderen 

te begeleiden bij het uitkiezen van een boek. 

Ook komen we graag in contact met de degene die het OC-lid mediatheek 

wil gaan opvolgen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen voor meer 

informatie en een omschrijving van de werkzaamheden. 

Mail naar Margot Helsper (mcvdbelt@gmail.com) OC-lid mediatheek 

 

http://www.theresiaschool.nl/informatie/kalender/
mailto:mcvdbelt@gmail.com
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Gevonden voorwerpen : 

In de Agora liggen volgende week weer de gevonden voorwerpen uitgestald. De 

kledingstukken, schoeisel ed. die achtergelaten worden op het plein en tijdens gym, worden 

verzameld in de witte bakken in de Agora. In de laatste week van elke maand worden de 

gevonden voorwerpen een week lang op de tafels in de Agora uitgestald. 

 Na deze week verzamelen we ze weer voor ons goede doel, School4kidsIndia en worden de 

daarvoor minder geschikte spullen naar het Emmaüs gebracht.  

  

Vanuit Interne Begeleiding 

Het CJG de Bilt organiseert een avond voor ouders met een kind of jongere met (een 

vermoeden) van ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Dit doen ze in samenwerking met enkele 

zorgaanbieders en een betrokken ouder. 

  

Op deze avond willen ze ouders de ruimte geven ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast 

krijgt het CJG graag inzicht in wat er leeft in onze gemeente en wat behoeften zijn met 

betrekking tot dit thema. Het CJG heeft een flyer bijgevoegd. De avond is bedoeld voor 

inwoners van gemeente De Bilt. (Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading, De Bilt, 

Bilthoven, Westbroek). Zij ontvangen de aanmeldingen graag uiterlijk 9 oktober via de mail (zie 

flyer in de bijlage bij deze weeksluiter). 

 

Cursus Toneel en Improvisatie voor kinderen van de Theresiaschool! 

 

Hou je van stralen, schitteren, toneelspelen, in de spotlights staan en plezier maken? Of zou je 

willen leren dat meer te kunnen en te durven? Kom dan gezellig meedoen met de leuke cursus 

Toneel en Improvisatie! 

 

Start: Dinsdag 19 september 14.55 tot 15.55 uur (groep 1,2 en 3 kinderen) (8 lessen) 

Start: Dinsdag 19 september van 16.10 tot 17.10 uur (groep 4,5 en 6 kinderen) (8 lessen) 

Locatie: Handvaardigheidlokaal Theresiaschool (groep 1,2 en 3 kinderen worden 

opgehaald uit hun klas rond 14.45 uur) 

Kosten: 96 euro. 

 

Met een flinke dosis humor en veel plezier wordt gewerkt met beweging, improvisatie, 

uitbeelden, rollen spelen, vertellen, fantaseren en zelf korte scènes bedenken. Hierbij wordt ook 

spelenderwijs aandacht geschonken aan de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden zoals 

samenwerken, overleggen, feedback geven en ontvangen, initiatief nemen, anderen de ruimte 

geven, jezelf presenteren en creatief denken. 

BSO kinderen (uit het Theresia gebouw) kunnen ook meedoen en worden opgehaald en 

teruggebracht. Aanmelden voor deze cursus kan via eva@sirakindercoaching.nl 
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Jaarkalender 2017 – 2018  
Week Van/ tot Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

3-36 4–8 sept 
 

 
20.00 
Ouderavond 
vormselvoorber

eiding groep 8 

 
 
 

 
MR 

Open 
Monumentendag 
 
20.00 

Ouderavond 1e 
communie groep 
4 

 
10 sept. 10.30 
Startzondag 
1e 

Communievo
or-bereiding 

4-37 11-15 sept   Kamp groep 8 
 
GIGA 
Kangoeroedag 

Groepen 1 en 2 

Kamp groep 8 Kamp groep 8 
 
Afronden blok 
1 VS 

5-38 18-22 sept 
 

Start blok 2 VS   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 

 


