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Van de directie

Helaas is de vakantie weer voorbij. We hopen
dat jullie allen een fijne vakantie hebben
gehad.
Op woensdag 17 augustus hebben we met
alle leerkrachten een start gemaakt. ‘s
Ochtends kwam een onderwijsadviseur van
Expertis langs om met één van onze
speerpunten van dit schooljaar te werken:
Expliciete Directe Instructie (EDI). Ook
hebben de leerkrachten in hun domein
overlegd en een verdere start gemaakt van
hun voorbereiding op het nieuwe schooljaar.
Op donderdag 18 augustus hebben de
leerkrachten een bijeenkomst met Kunst
Centraal om ons te verdiepen in onze
cultuureducatie. De leerkrachten hebben tijd
genomen om zich te verdiepen in de nieuwe
methode Staal, Karakter en De Vreedzame
School. Aan het eind van de dag komt 321
Start! langs met inspirerende bewegend leren
lesideeën voor de bewegend leren elementen
welke voor de vakantie op de speelplaatsen
zijn aangebracht.
We hebben er zin in om er een mooi en
leerzaam schooljaar van te maken. Tot
volgende week.

Arjan en Lauré
Directie Theresiaschool

Schooltijden
Vanaf dit 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.

Maandag 22 augustus gaan om 8.20 uur de
schooldeuren weer open. De leerkrachten
ontvangen de kinderen aan de klassendeur.
Ouders mogen bij alle groepen tot 8.30 uur de
klas binnenlopen met hun kind. Dinsdag 23
augustus kunnen de kinderen van groep 1 tot
en met 4 bij de klassendeur naar binnen en de
kinderen uit groep 5 tot en met 8 komen
zelfstandig de school in.

Vanaf het nieuwe schooljaar starten de
gymlessen niet meer om 8.45 uur, maar direct
om 8.30 uur. De eerste schooldag maken we
een uitzondering en starten we iets later. De
leerkrachten zullen dit ook in de klassen
bespreken.

Gymdagen:
maandag en donderdag: 8a-8b-7a-7b-4a-4b
dinsdag en vrijdag: 5a-5b-6a-6b-3a-3b
woensdag: kleutergroepen

We zijn voornemens om in de loop van het
schooljaar lessen motorische remedial
teaching aan te gaan bieden aan leerlingen die
dit nodig hebben. Het doel hiervan is om
opgelopen achterstanden in de ontwikkeling
van de motoriek te verminderen of zelfs
helemaal weg te nemen. Daarnaast vinden wij
het behouden van plezier in bewegen
belangrijk.

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang de Bilt is per 1 juli 2022
gefuseerd met Stichting Kind & Co Ludens.
De locaties zullen onder het label Kind & Co
gaan vallen. In de praktijk betekent het dat
er voor u, uw kinderen, de locaties en de
medewerkers nauwelijks iets zal
veranderen. Medewerkers en managers
blijven op de vertrouwde locaties volgens de
huidige roosters werkzaam.

Al enige tijd ontvangen wij diverse signalen
dat er geen plaatsingsmogelijkheden zijn op
de bso. Weet dat wij hier regelmatig
gesprekken over hebben met de bso. De bso is
echter een zelfstandige organisatie, wij
hebben hier dus geen invloed op, maar we
kunnen wel het gesprek aangaan naar
aanleiding van informatie van ouders. Eind
augustus hebben wij daarom samen met



enkele andere scholen van onze stichting een
gesprek gepland staan met Kind & Co om onze
zorgen hierover te uiten.

Bij de meeste scholen huurt Kind & Co ruimtes
van de school voor het aanbieden van bso. Op
onze school is dat iets anders geregeld. Het
schoolgebouw valt onder de
verantwoordelijkheid van een bestuur:
Stichting Beheer en Exploitatie.
Hier zijn 3 partijen in vertegenwoordigd
waaronder de directie van de school, de BSO
en een oudergeleding. Eerder was de kerk ook
vertegenwoordigd. Zij hebben zich enkele
jaren geleden uitgekocht.
(Op onze website staat nog een oude tekst over
SBE. Deze wordt binnenkort aangepast.)

Informatieavond
De informatieavond krijgt een
iets andere opzet dan u van
ons gewend bent. Wij
organiseren de
informatieavond nu op één
avond: woensdag 31 augustus
tussen 19.00 en 21.00 uur.

Ronde 1
groepen 1, 2, 5 en 6 (19.00-19.45 uur)
Ronde 2
groepen 3, 4, 7 en 8 (20.00-20.45 uur)

Gedurende de informatieavond en in de pauze
organiseren wij een soort informatiemarkt. De
voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.
Meer info volgt.

Oortjes
De kinderen werken regelmatig op een
chromebook. Daarbij is een koptelefoon of zijn
oortjes nodig om de andere kinderen niet te
storen. We hebben afgelopen winter in
samenspraak met de mr het volgende beleid
afgesproken:

In groep 3 krijgen de kinderen een setje
oortjes. Deze bewaren de kinderen zelf in hun
laatje. Gaan de oortjes stuk dan moeten de
kinderen zelf een nieuw setje kopen. De
kinderen mogen ook zelf een setje van huis
meenemen, mits deze bewaard kunnen
worden in de eigen la van het kind.

Omdat we nu met deze afspraak gaan werken
krijgen alle kinderen vanaf groep 3 na de

zomervakantie een setje oortjes van school.
Vanaf schooljaar 2023-2024 worden deze
alleen in groep 3 verstrekt.

Ventilatie
De laatste weken voor de zomervakantie zijn
alle ventilatiekanalen in de school gereinigd.
Een forse en kostbare klus waar een bedrijf
ruim twee weken aan heeft gewerkt. Het
reinigen was ook echt nodig. Je kon het
verschil goed merken na reiniging, veel meer
frisse lucht in het gebouw.
We hebben het reinigen van de
ventilatiekanalen nu opgenomen in ons
meerjaren onderhoudsplan. Over 8 jaar staat
deze klus weer op de planning.

Een ventilatierooster voor én na reiniging.

Airco
Diverse lokalen in onze school waren al
voorzien van een airco. Tijdens de vakantie is
dit uitgebreid. Alle lokalen hebben nu een
airco hangen. Vooral op warme dagen zien we
dat dit ten goede komt aan de leerprestaties
van de kinderen. Daarnaast besparen we
hiermee veel gas. De airco’s worden ook
gebruikt voor het verwarmen van de lokalen.

Trap-tribune
Na veel vertraging is de trap-tribune tijdens de
vakantie eindelijk geplaatst. Helaas kunnen we
de trap nog niet gebruiken. Voor de veiligheid
hebben we extra onderzoek laten doen naar
de plaatsing van leuningen. Een
gespecialiseerd bureau komt met een advies.
Dit om eventuele risico’s op ongelukken uit te
sluiten.
De trap is voor de veiligheid afgezet met
bouwhekken. Na plaatsing van de leuningen
kunnen we de trap echt gaan gebruiken. Loop
gerust even binnen om te kijken.



Vrijwillige ouderbijdrage
Vlak voor de vakantie hebben wij u gevraagd
de vrijwillige ouderbijdrage over het afgelopen
schooljaar te voldoen. Daarbij hebben wij
gebruik gemaakt van een QR-code. Hierbij nog
een keer de QR-codes. Omdat sommige
mensen problemen ondervinden in het gebruik
van de QR-codes geven wij ook het
rekeningnummer waarop het bedrag kan
worden overgemaakt. De ouderbijdrage
bedraagt €125,- per leerling. Dit bedrag wordt
door Stichting Steun vastgesteld, de MR moet
haar goedkeuring geven.

1 kind,
€125,-

2 kinderen
€250,-

3 kinderen
€333,-

4 kinderen
€416,-

vrije keuze

Bedankt voor
uw bijdrage

U kunt uw bijdrage voldoen door
bovenstaande QR-code te scannen of door het
bedrag over te maken op NL89 RABO 0117
2720 35 t.n.v. Stichting Steun Theresiaschool
o.v.v. ouderbijdrage 2020-2021, de
achternaam van de kinderen en het aantal
kinderen.

Vragen of opmerkingen via
stichtingsteun@theresiaschool.nl

Social Schools
De jaarkalender wordt via Social Schools
gedeeld. In de app is rechts onderaan een
tegel die verwijst naar de agenda.
Door te abonneren op de agenda ziet u nieuwe
evenementen en wijzigingen direct terug in uw
eigen agenda.

Eén datum willen we alvast extra onder de
aandacht brengen:
Vrijdag 23 december zijn de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 vrij. De overige kinderen
moeten wel naar school. Dit heeft te maken
met de overgang naar de nieuwe schooltijden
en de wettelijke hoeveelheid onderwijsuren die
kinderen moeten krijgen.

Abonneren op agenda

Ga In de iOS app naar "Agenda", klik op
"opties" linksbovenin. Kies vervolgens
"Abonneer". Het abonnement wordt direct
toegevoegd.

Ga in de Android app naar "Agenda", klik op
het "opties" icoon rechtsbovenin. Kies
daarna "Abonneer" uit de
dropdown/keuzelijst. Je komt nu op een
pagina waar je de agenda-link kunt
kopiëren.
Afbeelding: IOS (links) en Android (rechts)
Agenda

Een uitgebreide uitleg is te vinden op de
website van Social Schools.

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360008814752-Abonneer-je-op-je-Social-Schools-agenda


Informatie van externen

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.

Op 23 augustus starten de lessen weer van Judo
Bilthoven. Ook de proeflessen beginnen weer per
23 augustus 2022.

Naast de judolessen op dinsdag- en
donderdagmiddag wordt er op woensdag en
donderdag wordt les gegeven in
zelfverdedingskarate aan de leeftijd vanaf 7 jaar.
Dit is een open leeftijdsgroep, d.w.z. jong en oud
trainen samen, ook ouders mogen mee doen.

Zelfverdedingskarate kent verschillende
basisgrepen en vaardigheden uit het jiu jitsu en
karate. Beheersing, concentratie en reactie
worden hier getraind, zodat je leert reageren en
handelen op de juiste manier op het juiste
moment.

Bij de judolessen, vanaf 5 jaar, staat ontspannen
en prettig bezig zijn met het spel van judo
centraal. Stoeien, bewegen, valbreken, balans,
(zelf)respect en (zelf)vertrouwen hebben een
belangrijke rol in de lessen.

Om zo gedifferentieerd mogelijk les te krijgen, is
het prettig om met veel verschillende kinderen
samen te kunnen judoën.

Voor de juiste tijden, aanmelden of meer
informatie: judobilthoven@gmail.com.

Informatie vanuit de geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Bilthoven
Inschrijving Eerste Communievoorbereiding
De voorbereiding van de Eerste Communie
betreft een gemengd traject dat plaatsvindt in
het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023:
- voorbereiding thuis (ouder-kind) met behulp
van een map,
- Godly Play verhalen op een aantal
zondagochtenden in de pastorie,

- een speurtocht door de kerk,
- het Joodse Paasmaal,
- het bekijken van de Kruiswegstaties in de kerk.
De ouders worden betrokken bij het voorbereiden
van de viering. De viering is waarschijnlijk eind
juni. De eerste informatieve ouderavond is op
donderdag 22 september om 20.00 uur in de
pastorie.
Doet uw kind mee? Stuur dan s.v.p. een email
naar secretariaatolvbilthoven@gmail.com
t.a.v. Nicole Buijtendijk. U ontvangt dan een
inschrijfformulier en de planning.

Vormsel
De viering van het Vormsel is voor onze Martha
en Mariaparochie gepland op 12 februari 2023.
Onze kerk zal daar niet aan meedoen. Het aantal
vormelingen neemt af en we hebben besloten om
voortaan een keer in de twee jaar een
vormselvoorbereiding te organiseren.
Zodra we meer weten over de volgende
voorbereiding, laten we het u weten.


