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Van de directie 

 

De laatste loodjes, 

Het schooljaar zit er al weer bijna op. Nog drie weken te gaan en het jaar is 

voorbij. De laatste weken staan vooral in het teken van de afronding van het 

jaar : de rapporten, de oudergesprekken, het afscheid van de oudste 

kinderen, evalueren en opruimen. Maar ook zijn we alweer bezig met de 

voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Vooral de formatie rond 

krijgen, levert nog de nodige hoofdbrekens : het tekort aan leerkrachten 

begint ook voor ons voelbaar te worden. De meeste groepen zijn volgend 

jaar wel voorzien, maar er is nog minimaal één vacature te vervullen.  

We kijken daarbij naar allerlei mogelijkheden en we gaan van het positieve 

uit. In het curriculum zal in 2018-2019 het één en ander worden toegevoegd. 

Muziek en kindgesprekken zijn hier twee onderdelen van. Bijna ronden we 

het huidige jaar af, maar we kijken met deze leuke vooruitzichten alweer met 

veel zin naar het nieuwe schooljaar…  

 

Tevredenheidspeiling 

De tevredenheidspeilingen die in april/mei onder personeel, leerlingen en 

ouders zijn gehouden hebben ons weer meer inzicht gegeven in datgene wat 

we goed doen. Maar ook in het gene dat voor verbetering vatbaar is. Alle 

bevindingen en opmerkingen hebben we samengevat tot een document dat 

inmiddels naar alle ouders is gestuurd via Social Schools. We zullen de 

verbeterpunten in de plannen voor volgend schooljaar gestalte geven in 

samenspraak met het team en de MR. Alle ouders die gereageerd hebben, 

hartelijk dank voor uw feedback. 

 

Jaarkalender 2018-2019 

In het tijdperk van digitalisering en het sparen van het milieu, hebben we 

besloten om de ouderkalender 2018-2019 niet meer op papier te laten 

drukken. In de eerste schoolweek 2018-2019 zullen we ouders de kalender  

toesturen via Social Schools. Ook zullen we de kalender op de 

Theresiaschool website plaatsen in 2 formaten, nl Word en PDF.  U kunt de 

kalender daarmee op al uw media, mobiel, computer, etc volgen. U kunt de 

kalender van de website ook downloaden en zo gewenst zelf printen. De 

Wordvariant is daarbij door u zelf aan te vullen met uw eigen agenda.  

Hierbij nogmaals hartelijk dank aan Harry de Graaf, die de laatste jaren onze 

ouderkalender heeft vormgegeven. 

 

Met vriendelijke groet, Gerben Visser 
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Groepen 8 nemen afscheid 

Op maandag 9 (groep 8A) en dinsdag 10 juli (Groep 8B) nemen onze groepen 8 afscheid van de 

basisschool. Dit evenement is ieder jaar weer een groot feest voor de kinderen, hun ouders en 

het team. Geheel naar traditie krijgen de kinderen in de ochtend een feestochtend aangeboden, 

waarin ook de musical wordt gespeeld voor de kinderen van school. In de middag zijn de 

kinderen vrij en worden om 17.00 uur in de kerk verwacht met hun ouders. In de kerk houden 

we een dienst waarin we de afgelopen jaren overdenken en stilstaan bij de toekomst. Daarna is 

het tijd voor een gezamenlijk diner, dat in de Agora is klaargezet door ouders en kinderen van 

groepen 7. Tijdens het diner kijken leerkrachten nog even terug met de kinderen naar leuke 

momenten die door de jaren heen ons bij zijn gebleven. Ieder kind krijgt dan nog even een eigen 

podium. Na het eten volgt de musical voor de ouders en we sluiten de avond af met een drankje 

en hapje. We kijken uit naar deze geweldige avonden. 

 

Gevonden voorwerpen 

Komende twee weken liggen alle gevonden voorwerpen weer op de tafels in de Agora. U kunt 

daar de vergeten en verloren kleding en schoeisel van uw kind mogelijk terugvinden. 

 

  

“Juf” Ineke van der Valk 

Ze was afgelopen week weer even in 

Bilthoven ; onze “juf” Ineke. Donderdag 

konden mensen haar als vanouds onder 

haar naambordje op het voorplein zien 

staan. Alsof ze nooit weg is geweest gaf ze 

aanwijzingen aan kinderen die het 

schoolplein op wilden fietsen en was er 

voor iedereen uiteraard een “Goedemorgen 

!” Na een dagje “schoolsnuiven” is ze weer 

vertrokken naar haar huidige woonplaats in 

Limburg. Maar we zullen haar vast in de 

komende jaren nog vaker mogen 

verwelkomen. En welkom is ze ; van harte 

welkom ! 
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Reclame en meer …. 

Voetballen bij DOSC 

Voor veel kinderen is voetballen de ideale vrijetijdsbesteding. Ze voetballen op straat of op het 

schoolplein. Dat begint al heel jong. Als er een bal is, moet er tegenaan getrapt worden. Wat is 

er dan leuker om dit ook bij een voetbalvereniging te doen? DOSC heeft voor deze jongste 

voetballertjes de Trainingsgroep. 

Voor het nieuwe voetbalseizoen 2018-2019 is de inschrijving weer geopend. Voor de jongste 

kinderen (5 jaar) is er de Trainingsgroep, ben je een jaartje ouder dan kom je in de 4x4-groep. 

Het inschrijven van kinderen met geboortejaar 2013 en 2012 kan bij Nathalie 

Hondius, nathaliehondius@online.nl. Voor elk geboortejaar is een specifiek contactpersoon. 

Meer informatie vindt u op https://www.dosc.nl/wachtlijstinformatie-jeugdvoetbal/ 

‘Panasj kinderhockey ook in 2018/2019 op maandagmiddag in de Theresiaschool’ 
 
Vanaf maandag 3 september 2018 biedt Panasj weer hockeytrainingen aan voor kinderen van 4 

t/m 8 jaar in de Theresiaschool. Panasj is GEEN vervanging van de reguliere hockeytrainingen bij 

de club maar kun je zien als extra techniektrainingen! 

 

Wat is Panasj? 
Panasj is een sport-/speelconcept waarbij kinderen op een speelse manier de basis leren van het hockey. 

De kinderen (4-5 jaar) leren omgaan met de stick en de bal, kleuren benoemen, synchroon tellen en 

symbolen herkennen en benoemen. De trainingen bevorderen de motoriek. Voor de oudere  kinderen (5 

t/m 8 jaar) en/of kinderen die al hockeyervaring hebben of al lid zijn bij een club, zullen de 

trainingen bestaan uit het verbeteren van de basis vaardigheden, de techniek en het aanleren van 

gave trucs en passeerbewegingen. Het volgen van de Panasj lessen kan dus prima naast de 

reguliere hockeytrainingen bij de club! 
 

Hoe zien de trainingen eruit? 

We delen de trainingsgroepen in op leeftijd (bijv. 4-5 of 5-6 of 6-7 enz.) en indien mogelijk ervaring. Een 
groep bestaat uit maximaal 10 kinderen. Dit garandeert een mate van persoonlijke begeleiding. De 

trainingen bestaan altijd uit verschillende oefeningen en spelmethodieken, natuurlijk gebruiken we 

daarbij coole muziek. 

 

Doe jij met ons mee? 
De trainingen zijn op maandagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur (groep 1) en van 16.15 uur tot 17.15 

uur (groep 2). Er is  ruimte voor 2 groepen en voor maximaal 20 kinderen (per groep 10 kinderen). We 
delen de kinderen in op basis van leeftijd en/of ervaring en gezien het aantal beperkte plaatsen hanteren 

wij de regel wie zich als eerste inschrijft kan worden ingedeeld in één van de groepen.  

 

https://www.dosc.nl/wachtlijstinformatie-jeugdvoetbal/
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Wat zijn de kosten? 
Een Panasj les kost €10,50 per les en eenmalig inschrijfgeld van €35,- inclusief Panasj polo.  Blok 1 van 

het seizoen 2018/2019 telt 12 lessen: 

 
September 2018: 3, 10, 17 en 24 

Oktober 2018: 1, 8, 15 en 29 

November 2018: 5, 12, 19 en 26 

 

Hoe kun je je inschrijven? 

Inschrijven kan via de volgende link: https://amersfoort.panasj.nl/inschrijven 

Vol=Vol. Er zijn minimaal 8 kinderen per klas nodig om met de lessen te kunnen starten.  

 

Meer informatie 
Voor meer informatie omtrent Panasj verwijzen wij u graag door naar onze website: 
https://amersfoort.panasj.nl/ 

 

 
 
Sportieve groet, 

Chris van Heuveln 

 

Jaarkalender 2017 – 2018 
Week 
Van/ tot 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

25-29 juni 
Facultatieve 
oudergesprekken 
 

 Ouderavond, 
facultatieve 
oudergesprekken 
 

 

  
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 7A 
 

Afsluiten blok 6 
VS 
WSB Vakantie 

6+7 Bijdrage 
2+5 
 
1 jul. 10.30 
Gezinsviering 

2-6 juli 
Facultatieve 
oudergesprekken 
 

STUDIEDAG 
Kinderen vrij 

 

Rapport 2 gaat 
mee 
 

 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 7B 

9.00 Intake 
 

9-13 juli 
 

Afscheid groep 
8A 
 

 

Afscheid groep 
8B 
 

 

 
8.45 Jaarsluiting 
 
11.00-12.00 

Doorschuifmoment 
 

 Laatste 

schooldag  
Kinderen 
allemaal om 12 

uur uit 

14 juli-26 aug ZOMERVAKANTIE tot 26 augustus 2018 
 

 

https://amersfoort.panasj.nl/inschrijven
https://amersfoort.panasj.nl/

