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Nieuwsbrief oktober 2022

Van de directie
Komende week zijn alle leerlingen vrij in
verband met de herfstvakantie. Maandag 31
oktober om 8.20 uur gaan de deuren van
onze school weer open.

Sinds dit schooljaar starten wij als team
gezamenlijk met een korte briefing tussen
8.15 en 8.20 uur. Slechts 5 minuten, maar
wel heel belangrijk om als groot schoolteam
binding met elkaar te houden en goed
geïnformeerd de dag te kunnen beginnen.

Tijdens de briefing nemen wij de telefoon niet
op. Deze 5 minuten zijn voor ons als team.
Even een kort dagelijks moment de focus op
elkaar voordat wij onze leerlingen
verwelkomen.

Eventuele ziekmeldingen kunt u via onze
ouderapp doorgeven onder de knop
‘administratie’. Leerkrachten en directie
ontvangen daarvan een melding.

Arjan en Lauré
Directie Theresiaschool

(T)huiswerk
Sinds we te maken hebben met corona is het
meegeven van thuiswerk in de school
gekomen. Op zich een mooie ontwikkeling,
maar er zit ook een keerzijde aan.
Leerkrachten krijgen nu regelmatig vragen om
thuiswerk mee te geven, ook als een kind een
paar dagen ziek is. Regelmatig komen ouders
dit tegen 8.30 uur vragen op het moment dat
de leerkracht kinderen aan het verwelkomen is
en zich klaarmaakt om de lesdag te beginnen.

In fase 2 van het sectorplan corona staat dat
we vanaf die fase thuiswerk meegeven voor
thuiszittende kinderen. In andere gevallen
geven wij pas thuiswerk mee als een kind
langer dan een week ziek is.
Op de basisschool wordt de leerstof regelmatig
herhaald. Voor een kortdurende afwezigheid is
thuiswerk meegeven dus niet nodig. Eventueel

krijgt het kind kortdurende extra
ondersteuning als het weer op school is.

Na de herfstvakantie stoppen wij met het
meegeven van thuiswerk voor kortdurende
afwezigheid. In geval wij thuiswerk meegeven
heeft de leerkracht voorbereidingstijd nodig en
kunnen wij dat in overleg meegeven.

Sectorplan Corona
Op school is er een sectorplan Corona
opgesteld. Vanuit de overheid zijn vier fases
bepaald, die fases hebben we per fase
uitgewerkt en voorgelegd aan het MT en de
MR. Op dit moment bevinden we ons in fase 1.
De overheid geeft aan in welke fase we zitten
en als school hebben we een week de tijd om
de veranderingen te implementeren. Als we
naar fase 2 opschalen, zullen we jullie
berichten welke interventies bovenop de
interventies van fase 1 zullen komen.
Hieronder de interventies van fase 1.

● alle leerlingen kunnen volledig naar school;
● leerlingen en onderwijspersoneel testen

zich bij Corona symptomen;
● leerkracht heeft extra aandacht voor

hygiëne (bijv. extra handen wassen);
● leerkracht heeft extra aandacht over

gezond gedrag (bijv. hoesten in elleboog);
● extra schoonmaakronde in de school;
● BlueCanary meet luchtkwaliteit in iedere

ruimte. Bij hoge waarde extra ventileren.

Het volledige plan met een uitwerking per fase
staat onder deze link op onze website.

https://www.theresiaschool.nl/informatie/corona-sectorplan/?edit_off=true


Wijziging jaarkalender
De laatste donderdag van het schooljaar stond
als feestdag opgenomen in de jaarkalender.
Deze komt te vervallen. We hebben op
donderdag 16 juni namelijk ook een feestdag
gepland. Beide dagen waren optioneel en zijn
per ongeluk samen in de kalender gekomen.
Belangrijkste keuze om 16 juni als feestdag te
kiezen is dat de schoolcommissie ons dan kan
ondersteunen. Bij een feestdag in de laatste
schoolweek kan dit niet omdat de
schoolcommissie in die periode ook het
afscheid van groep 8 organiseert. We hebben
deze wijziging doorgevoerd in de jaarkalender
van Social Schools.

Fietsen op het schoolplein
Er blijven na schooltijd regelmatig fietsen op
het schoolplein staan. Voor ons is dat geen
probleem. Wij willen u echter informeren dat
er in de afgelopen periode een aantal fietsen ‘s
avonds en/of ‘s nachts zijn vernield. Dit betrof
fietsen op zowel het plein voor de school als
op het kleuterplein.

Bomen op het schoolplein
De naaldbomen op het schoolplein worden
geel. We hebben hier een deskundige naar
laten kijken. De oorzaak ligt in de droogte van
afgelopen zomer. Naar verwachting herstelt de
boom zichzelf. Op advies boren we met een
grondboor wat gaten rond de beide bomen en
voorzien we ze (ondanks de regen van
afgelopen dagen) van extra water.
Voor de langere termijn onderzoeken we de
mogelijkheid van het plaatsen van grassen
onder de bomen, het water wordt dan beter
vastgehouden.

Schoonmaak
Met enige regelmaat ontvangen wij vanuit het
personeel of via ouders klachten over de
schoonmaak van het schoolgebouw. Helaas
hebben diverse gesprekken met ons huidige

schoonmaakbedrijf geen verbetering
opgeleverd. Daarom hebben wij de
samenwerking opgezegd. Per 1 januari (in
verband met de opzegtermijn) komt Berko
schoonmaak ons schoolgebouw dagelijks
schoonmaken. Twee andere scholen binnen
onze stichting werken al enige jaren naar
tevredenheid samen met dit bedrijf.

Medezeggenschap

Oproep voor een nieuw lid vanuit de
ouders
Eind november neemt Maaike na 3 jaar
afscheid van de MR en hebben we daarmee
nieuwe invulling nodig op haar plek. We zijn
dan ook als MR op zoek naar een ouder die
zou willen aanschuiven in de MR. We
vergaderen ongeveer 6x per jaar een avond
op school en soms zijn er buiten de
vergaderingen nog wat activiteiten. Vind je
het leuk om dicht bij het bestuur mee te
kijken en op deze manier de gehele school
een stukje verder te ondersteunen? Meld je
dan aan via mr@theresiaschool.nl.

Even voorstellen
Dit schooljaar zijn er een aantal wisselingen
in de MR. Een goed moment om onszelf
weer eens voor te stellen:

Ik ben Martijn Jansen, vader van Kylian (9,
groep 6) en Arin (6, groep 3). Ik ben sinds
maart 2020 betrokken bij de MR vanaf dit
jaar actief in de rol van voorzitter van de
MR. Ik ben daarnaast actief als ondernemer.
Ik kijk ook dit jaar weer uit naar hoe we de
school kunnen ondersteunen in het nog
beter maken van zaken voor leraren, ouders
en met name de kinderen.

Ik ben Inge van Eck en sinds 2013
werkzaam op de Theresiaschool. Ik ben hier
ooit begonnen in groep 5 en heb daarna een
aantal jaren fulltime in groep 7 gewerkt.
Inmiddels ben ik moeder van twee jonge
kinderen en ben ik, na mijn verlof, weer
parttime terug in groep 7. Het fijnste aan
het werken op onze school vind ik het



schoolteam. We hebben een hechte groep
collega's en leuke juffen en meesters voor
de leerlingen.

Ik ben Inge Gaakeer-Spaargaren en dit is
mijn tweede jaar bij de Theresiaschool.
Vorig jaar zijn mijn man en ik verhuisd van
Rotterdam naar Bilthoven, oa om dichter bij
de (klein)kinderen te gaan wonen. Op
maandag en dinsdag sta ik voor groep 1/2B.
Ik heb het erg naar mijn zin hier en na een
aantal jaren in Rotterdam aan de MR te
hebben deelgenomen vind ik het fijn om hier
nu mijn steentje te kunnen gaan bijdragen.
Ik vind het prettig om benaderbaar te zijn
en hou van korte lijntjes. Ik kijk uit naar
onze samenwerking!

Ik ben Hylke Sluis, vader van Hugo (4b),
Pieter (1/2D) en Livia (over 2 jaar hopelijk
op de Theresia). Sinds 2022 zit in de
oudergeleding van de MR. In het dagelijks
leven werk ik bij softwarebedrijf Zone & Co
als Chief Technical Officer.

Ik ben Maaike van der Meer, moeder van
Wiebe (groep 8) en Yfke (middelbare).
Sinds okt 2019 in de MR. Na ruim 3 jaar in
de MR, ga ik deze eind november verlaten
om ruimte te maken voor nieuwe ouders!

Ik ben Maarten van Brenk, vader van 2
jonge kids en al 11 jaar werkzaam op de
Theresiaschool als gymleerkracht. Ik geef de
groepen 3 t/m 8 les en die afwisseling vind
ik prachtig. Je ziet ze in groep 3
binnenkomen en in groep 8 zie je ze de
school weer verlaten. Ik vind een hechte
band met de groepen enorm belangrijk.
Iedereen moet en mag gezien worden. Ik
prijs mijzelf gelukkig dat ik op deze mooie
school mag werken.

Ik ben Sietske Kleibeuker, moeder van
Willem (gr 7), Jooske (gr 5) en Madeleine
(gr 2). Sinds april 2022 in de oudergeleding
van de MR. In mijn vrije tijd ben ik
regelmatig (met mijn dochters) op het
schoolplein te vinden!

Ik ben Rene van Heukelom en sta nu voor
groep 8. Hiervoor heb ik een aantal jaar
voor de middenbouw gestaan. Dit jaar zit ik
voor het eerst bij de MR. Ik vind de Theresia
een erg fijne school met leuke kinderen,
ouders en collega's. Daarom kijk ik ernaar
uit om met MR mee te denken over de
werkwijze van deze mooie school.

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.

Vrienden van het oude Biltse Meertje
Secretaris gezocht
Voor onze stichting (Vrienden van het oude
Biltsche Meertje) zijn we op zoek naar een
secretaris. Onze belangrijkste doelstellingen
zijn: Het Beheren, Behouden en Beschermen
van dit mooie openbaar groen. Deze
vrijwilligersfunctie vraagt niet heel veel tijd.
Wel vragen we om affiniteit met het
onderwerp en de locatie
(Klaphekweg/Gregoriuslaan, naast de
Theresiaschool)

Belangstelling? Of vragen over deze functie?
Stuur dan aub een e-mail aan
info@vriendenoudebiltschemeertje.nl (of kijk
eerst op onze website
www.vriendenoudebiltschemeertje.nl

Vanuit de buurt
De Theresiaschool ligt midden in een
woonwijk. We willen u vragen daar zoveel
mogelijk rekening mee te houden. Breng als
dat lukt uw kind(eren) zoveel mogelijk op de
fiets of lopend naar school. Als dat niet kan en
u brengt uw kind(eren) met de auto, houdt u
dan a.u.b. rekening met het volgende: niet
parkeren voor de inritten van omwonenden en
niet op de witte kruizen die her en der op
straat geschilderd staan.

We danken u voor uw begrip en uw actieve
bijdrage!

Alvast dank voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,
Ad van Gameren
M 0644002109

http://www.vriendenoudebiltschemeertje.nl/


Vanuit de Kerk
Muziek, Zingen, Dans, Spel, Musical, Drama
Vindt uw kind dit leuk? Dan is hier de
uitgelezen mogelijkheid!
Er is een gezinsviering in de OLV Bilthoven op
kerstavond 24 december om 18:00.
Gezinsviering speciaal voor kinderen maar
bovenal ook door kinderen. Het kerstverhaal
zal door kinderen worden uitgebeeld en
ondersteund worden door een kinderkoor.

Koorrepetities en de uitvoering gebeuren door
een professionele dirigent. Repeteren begint
na de herfstvakantie.
Waar: OLV
Wanneer: waarschijnlijk dinsdag na school
Hoe vaak: in principe elke week.

Het kerstspel wordt ook begeleid. Oefenen
begint ook na de herfstvakantie.
Waar: OLV
Wanneer: misschien na de koorrepetitie,
misschien af en toe op een zaterdag
Hoe vaak: nog te bepalen.
Kinderen die in het koor zingen krijgen, als ze
dat willen, ip ook een rol in het kerstspel.

Of uw kind nu in groep 8 of in groep 1 zit
(kerstengeltjes hebben we altijd nodig), of uw
kind gedoopt is of kerkelijk of niet, het maakt
niet uit: iedereen is welkom. Het enige dat telt
is enthousiasme.
Neem contact op met Arjan Lammers van de
Werkgroep Gezinsviering OLV:
arl5@hotmail.com.
Oh ja, deze geheel verzorgde activiteit is ook
nog eens gratis….!

mailto:arl5@hotmail.com

