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Van de directie 

 

Oudergesprekken 

Deze weken wordt de laatste hand gelegd aan de M-toetsen van de Cito en 

de analyse hiervan door leerkrachten. Vrijwel alle ouders hebben inmiddels 

ook ingeschreven via Social Schools voor een gesprek met de leerkracht(en) 

van hun kind(eren). Het kan echter voorkomen dat het u nog niet is gelukt. 

Wanneer dit te maken heeft met de bij ons bekende e-mailkoppelingen, dan 

moet dit eerst opgelost worden voordat u een juiste uitnodiging uit het 

systeem kunt krijgen. 

 

Ouders dienen hun correcte e-mailadres in twee schoolsystemen aan te 

hebben gegeven :  

- ParnasSys, dit kan via het ouderportaal óf een mailtje sturen met het 

juiste adres naar de administratie (info@theresiaschool.nl) 

- Social Schools, inloggen in social schools en in het profiel uw 

gegevens wijzigen. 

 
   

Het systeem zal u deze ronde niet alsnog uitnodigen, maar voor alle andere 

acties staat uw e-mailadres dan juist. U dient voor een niet gepland 

oudergesprek de leerkracht van uw kind even te benaderen.  
 

     Prettig weekend, Gerben Visser 

mailto:info@theresiaschool.nl
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Binnenkomen in groepen 3 en 4 

Al enige tijd zijn de leerkrachten van groepen 3 en 4 op zoek naar een prettig moment waarop 

de kinderen allemaal naar binnen komen. In de bovenbouw heeft dit verleden jaar geleid tot 

openen van de deur om 8.20 uur, en een meer geleidelijke stroom van kinderen. Omdat groepen 

3 geclusterd werden aan domein 1-2 werd de tijd van binnenkomen daarvan ook in groep 3 

gehanteerd (8.15 uur). En een logisch gevolg hiervan is dat kinderen uit de groepen 4 al vaak 

om 8.15 uur het domein binnenkomen en de klas in willen, terwijl dit voor de leerkrachten nog 

even een moment is om klaar te zijn voor aanvang van de dag. De scheiding aan de voordeur is 

voor leerkrachten vaak niet inzichtelijk wie in welke groep zit en daarnaast verloopt dit erg 

rommelig omdat ook de bovenbouwers bij de deur staan. We hebben daarom de inlooptijd ook 

voor domein 3-4 naar 8.20 uur verplaatst. Dit zal voor iedereen even wennen zijn. We zullen 

daarom in de komende tijd het proces goed monitoren en op termijn evalueren. Voor de goede 

orde, de inlooptijd voor domein 1-2 blijft vooralsnog 8.15 uur. U komt met uw groep 1-2 

kind(eren) binnen via het hek op het kleuterplein. Dank u allen voor de medewerking. 

 

Luxe verzuim 

U heeft het waarschijnlijk vanuit de media al vernomen; Justitie wil meteen een boete voor 

ouders bij luxeverzuim. De website RTLnieuws meldt daarover het volgende : 

 

“Ouders die hun kinderen zonder toestemming van school halen, voor bijvoorbeeld vakantie, 

moeten direct een boete krijgen van een leerplichtambtenaar. Dat vindt het Openbaar 

Ministerie. 

Vorig schooljaar kwamen 6000 meldingen binnen van zogenoemd 'luxeverzuim'. Het gaat dan 

meestal om ouders die hun kinderen eerder van school halen om vroeger op vakantie te kunnen, 

om files te mijden of omdat vliegtickets dan goedkoper zijn. 

In de praktijk krijgen ouders in eerste instantie meestal een waarschuwing. Gebeurt het nog een 

keer, dan kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie sturen. 

De rechter kan vervolgens een boete opleggen van 100 euro per dag. (Bron 

https://www.rtlnieuws.nl/gezin/justitie-wil-meteen-boete-voor-ouders-bij-luxeverzuim)” 

Als school worden wij geacht alle onrechtmatigheden zoals luxeverzuim te melden bij de 

leerplichtambtenaar. 

Er bestaat echter ook “verlof wegens gewichtige omstandigheid” (art. 11 onder g van de 

Leerplichtwet). Deze omschrijft in welke gevallen verzuim is toegestaan. 

Op de schoolwebsite (klik HIER) vindt u de richtlijnen voor buitengewoon verlof. 

Het aanvraagformulier kunt u vanaf de site downloaden of bij de administratie verkrijgen. 

 

 

https://www.rtlnieuws.nl/gezin/justitie-wil-meteen-boete-voor-ouders-bij-luxeverzuim
http://www.theresiaschool.nl/informatie/buitengewoon-verlof/
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Even voorstellen 

Rene Tammer is onze nieuwe conciërge. Meester René (voor de kinderen) is net als onze vorige 

conciërge, Glenn Klarenbeek, op woensdag en vrijdag op school. René is, naast alle klussen aan 

het gebouw, ook gediplomeerd hulpverlener op vele gebieden, dus heel goed inzetbaar bij 

calamiteiten. We zijn blij dat René ons team is komen versterken en wensen hem heel veel 

plezier en succes op onze school. 

 

 
 

Gevonden voorwerpen. 

In de volgende twee weken liggen de laatstelijk gevonden voorwerpen weer op de tafels in de 

Agora. U kunt daar de verloren kleding, schoeisel en andere zaken van uw kind (mogelijk) 

terugvinden. Op de laatste donderdag voor de voorjaarsvakantie worden de overgebleven 

spullen weggehaald en gaan weer naar het goede doel. 
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Jaarkalender 2017 – 2018 
Week Van/ tot Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
22-6 5-9 feb 

 
   8.30-9.15 & 9.30-

10.15 
Godly Play 4B 
 
Druk, Druk, Druk 
08.45: 2A 
10.30: 2B 
 

 

WSA Valentijn 
6+8 Bijdrage 
3+5 
 
11. feb 10.30 
Vormselviering 

23-7 12-16 feb 
 
Deze week 
Voortgangs-
gesprekken 
met ouders 

Een buik van 
wol 
12.45: 6B 

 
Ouderavond, 
voortgangs-
gesprekken 
 

  
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 5B 
 

 

9.00 Intake 
nieuwe ouders 
 
WSB Valentijn 
6+8 Bijdrage 
3+5 
 

24-8 19-23 feb 
 
Deze week 
Voortgangs-
gesprekken 
met ouders 

   
Maandviering in de 
kerk 
OB 8.45 uur 
BB 9.30 uuur 

 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 5A 
 
Elfstedentocht 
Schutsmantel groep 
8a 
 
Afsluiting blok 4 VS 
 

 
STUDIEDAG 
MB/HB 
 
Kinderen vrij 

9 26 febr-2 
maart 

VOORJAARSVAKANTIE 

Judy - 3 maart 

Jeannette - 4 maart 
 
25-10 

 

 
Start blok 5 VS 

  

Verjaardagen DO ⅚ 
 
13-15 
WG Spelend leren 
 

 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 6A 
 
Cultuurmiddag OB 
 
GMR 

 
Cultuurmiddag 
BB 
 

 
26-11 

 
12-16 maart 
 

  
Een buik van 
wol 
10.45-11.35: 
6A+6B  

  
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 6B 
 
Cultuurmiddag OB 
 
Ouderavond, Visie 
 
Aanmelden VO 
leerlingen groep 8 
 

 
Cultuurmiddag 
BB 
 
WSA Voorjaar 
5+7 Bijdrage 
2+4 
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27-12 

19-23 maart 
 

  
Een buik van 
wol 
13.00-13.50: 5B 
 

 

 
Een buik van wol 
10.45-11.35 
 
12.15-12.30 
Inloopochtend 
 

 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 7A 
 
Cultuurmiddag OB 
 

 
9.00 Intake 
nieuwe ouders 
 
WSB Voorjaar 
5+7 Bijdrage 
2+4 
 
Cultuurmiddag 
BB 

 
28-13 

 
26-30 maart 
 

  

 
 
Maandviering in de 
kerk 
OB 8.45 uur 
BB 9.30 uur  
 

 
OC vergadering 

 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 7B 
(Onder voorbehoud 
ivm paasontbijt) 
 
Paasontbijt 
 

 
GOEDE 
VRIJDAG 
 

 
29-14 

 
2-6 april 
 

 
TWEEDE 
PAASDAG 

  

 
 
Verkeersexamen 
groep 7 
 
Plaatsingsbesluit 
VO 1e ronde 
 
20.00 Ouderavond 
1e  Communievoorb
ereiding groep 4 

 

 

 
30-15 

 
9-13 april 
 

Het land van 
Wirwar  
09.15-10.00: 1A 
10.15-11.00: 1B 
11.15-12.00: 2A 
12.30-13.15: 2B 
 
9.15 Praktisch 
verkeers-
examen gr. 7 

 
Werkgroepen 
directeuren 
 
Deltaplein 4,5,6 
15.45-17.00 

 
Duinrell groep 7a 
 

 

 

 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 
Godly Play 3A 
 

 
15 april 10.30 
uur 
Voorstelviering 
1e  Communi- 
canten 

 
31-16 

 
16-20 april 
 

  
EINDTOETS 
 
Plaatsings-
besluit VO 2e 
ronde 
 

 
GMR 

 
EINDTOETS 
 
Schoolfotograaf 
 
Woorden in de wijk 
09.00-9.45: 3B 
10.00-10.45 4A 
11.00-10.45 4B 
 
Veldvoetbaltoernooi 
5/6 

 
EINDTOETS 
 
8.30-9.15 & 9.30-
10.15 Godly Play 3B 

 
9.00 Intake 
nieuwe ouders 
 
Afronden blok 5 
VS 
 
Koningsspelen 
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