
 
 
 
 
 

 
Dennenweg 14 - 15 
2061 HX Bloemendaal www.st-theresiabloemendaal.nl  

Tel 023 5257924 
info.theresia@jl.nu  
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Agenda 
Ma 30 mei Groep 5 schoolreis 
 Vergadering Schoolcommissie 
Vr 3 juni Groep 1 t/m 4 studiedag (kinderen gr.1 t/m 4 vrij) 
 Laatste dag opgeven voor de TTS 
Ma 6 juni groep 1-2 schoolreis 
  Start voorrondes TTS 
Wo 8 juni Buitenspeeldag 
Do 9 juni Open Podium: orkest, gr. 3 & 7 om 14.00 uur 
Vr 10 juni Olympische Sportdag gr. 7 & 8 
 Uitslag voorrondes TTS 
Wo 15 juni Studiedag (alle kinderen vrij) 
Do 16 juni tuinwerkdag 
Do 23 juni TheresiaTalentenShow en picknick  
 

Uitslag CITO-Eindtoets 
De achtste groepers hebben enorm hard 
gewerkt aan de CITO-toets. Het gemiddelde van 
de groep is 538,7. Het landelijk gemiddelde is 
534,5. De uitslagen zijn conform het advies VO 
dat zij al eerder gehad hebben. 
Gefeliciteerd achtste groepers en juffen!  
 

TheresiaTalentenShow 
voorrondes 
Donderdag 23 juni van 18.00 uur 
tot 20.00 uur is weer de Theresia 
Talentenshow en picknick. 
Zing jij “de sterren van de hemel”? Of heb jij een 
ander talent zoals dansen, een instrument 
bespelen, acrobatiek, moppen vertellen of wat 
dan ook? Doe ook mee met de Theresia 
Talentenshow! Geef je voor 3 juni op bij je juf of 
meester. Per groep mogen er twee optredens 
meedoen. Er zijn voorrondes in de week van 6 
juni. Heel veel oefenplezier en succes! 
Juf Ria en juf Saskia 
 

Herstel Caroline v.d. Laan 1/2a 
Het herstel van Caroline verloopt voorspoedig, 
daarom kan zij haar werkzaamheden gaan 
uitbreiden. Zij werkt al woensdag en donderdag 
assisterend in groep 1/2a. 
Vanaf woensdag 1 juni neemt Caroline op 
woensdag de hele groep, en assisteert Eva. Na 
een paar weken komt ook de donderdag daarbij 
en assisteert Ingeborg. Veel succes, Caroline! 
 

Verkiezingen 
medezeggenschapsraad (MR) 
Omdat de termijn van de MR-oudergeleding er 
bijna opzit, staat voor juni een verkiezing 
gepland. Wij hopen natuurlijk dat meerdere 
kandidaten zich aanmelden, zodat er echt 
gekozen kan worden. Weet dat U als MR-lid 
daadwerkelijk inspraak hebt over een aantal 
zaken. Kandidaat? Mail naar: mr.theresia@jl.nu  

Nieuwe baan Marian Timmermans 
Beste ouders, 
Na ruim 17 jaar St. Theresiaschool is het nu toch 
tijd voor een nieuwe uitdaging: 
Zoals u weet ben ik al enige tijd bezig met het 
opstarten van een school voor de kinderen die 
komen te wonen in de noodopvang voor 
vluchtelingen in Vijfhuizen. 
Vanaf 30 mei aanstaande gaat dit 
kwartiermakerschap over in een directeurschap 
voor de vluchtelingenschool. 
Ik vind het een eer dat mij deze taak wordt gegund, 
een kans om nieuwe kanten van het onderwijsveld 
te ontdekken en mede vorm te geven. 
Per 1 augustus zal ik daarom mijn directietaken op 
de St. Theresiaschool neerleggen. 
Ik heb met heel veel plezier op de St. 
Theresiaschool gewerkt, en zal iedereen enorm 
missen. 
Tot de zomervakantie zal ik nog 2 dagen per week 
op de St. Theresiaschool zijn, en met de 
ondersteuning van collega-directeur Jeannette 
Kemp is de continuïteit van de leiding van de 
school zo geborgd. 
Tot spoedig ziens, met vriendelijke groet, 
Marian Timmermans 
 

Wie helpt ons met de voortuin? 
Donderdag avond 16 juni vanaf ± 19.00 uur tot            
± 21.00 uur. Vele handen maken licht werk! 
 

E-mail problemen 
Door veranderde instellingen bij ons 
leerlingadministratiepakket Parnassys, komen er 
e-mails niet aan. Advies: bij een Apple-mailadres 
voegt u het adres mailservice@mail.parnassys.net 
als veilige afzender toe aan uw mailprogramma. Er 
is in geval van Apple geen aparte manier om dit te 
doen, de ontvanger dient het adres toe te voegen 
aan het adresboek.  
Dit betreft e-mail adressen die eindigen op 
@me.com, @icloud.com @mac.com of een 
ander Apple-domein. 

 

http://www.st-theresiabloemendaal.nl/
mailto:mr.theresia@jl.nu
mailto:mailservice@mail.parnassys.net


Koningsspelen gr. 5 - 8 
Door Giel groep 5 
Vrijdag 22 april had de hele 
school de koningsspelen op het 
strand. We begonnen met een 
muziekje waarop je moest 
dansen. De kinderen (helaas niet 
met de ouders) deden daarna 
allemaal sporten die kon je 
kiezen, zoals: voetbal, rugby, 
bootcamp en nog veel meer. Er deden ook anderen 
scholen mee. Het waren in totaal 8 scholen die aan 
de koningsspelen mee deden. Het duurde de hele 
dag en was heel leuk. In totaal had je 15 
evenementen waar je uit kon kiezen. Je kon niet alle 
evenementen doen, maar je kon er 3 doen. Je had 
van tevoren een blaadje gekregen waar alle 
evenementen op stonden en moest je nummeren 
welke je het liefst wou, welke daarna enz. Hopelijk 
gaan we het nog een keer doen! 
 

Rupsje Nooitgenoeg 
Van Ward en Ava groep 3 

We hebben eitjes en rupsen en poppen in onze klas. 
Het vrouwtje legt haar eitjes niet zomaar ergens. Ze 
zoekt een goede plant op. Eitjes van een vlinder zijn 
niet groter dan een speldeknop. In elk eitje groeit 
een rupsje. Dat duurt tien dagen. Dan wilt het rupsje 
er uit. Hij bijt een gaatje in het eitje. En dan  kruipt 
het rupsje uit het eitje. Rusten doet het rupsje niet. 
Het begint gelijk te eten. Eerst eet het zijn eigen 
eischaal op. Heeft het rupsje nu een poosje genoeg 
gegeten? Nee hoor. Het begint gelijk aan de 
koolplant. Met zijn sterken kaken bijt. Het stukjes uit 
het blad. Dag en nacht eet het rupsje door. 

 

Excursie naar boerderij Zorgvrij 
door Samuel en Eline (groep 4) 
Eerst verdeelde juf ons in vijf groepjes. Toen gingen 
we naar de boerderij om te kijken hoe de boer een 
schaap schoor. Het schaap had lammetjes. De boer 
liet zien dat het schaap nog melk in de uiers had en 
dat spoot op Enzo. Dat was grappig. 
Daarna waren er workshops weven, spinnen, 
verven, kaarden en vilten. Daarna gingen we naar 
het spinnenbos. Dat was leuk. Daarna gingen we 
naar de speeltuin en toen moesten we weer naar 
school. Dat was jammer.  

Peuterspeelzaal 
(Marty, Elif en Sandra) 
We werken 

aan het thema "Hoera 
een baby". Er is een 
babykamer ingericht, de 
baby’s heten Fred en 
Saar. Ze worden in bad 
gedaan, luiers 
verschoond en flesjes gegeven. De kinderen mogen 
een babyfoto meenemen. Als er ouders nog 
geboorteslingers ergens in een hoekje op zolder 
hebben liggen zouden we die graag willen gebruiken. 
Maar de kinderen zijn ook bezig met een geheime 
missie "Vaderdag"! 
In de groep zijn een heleboel nieuwe kindjes 
begonnen op school. Daarom is het belangrijk dat de 
deuren dicht blijven en u uw kind uit de kring komt 
ophalen. 
Er wordt veel van dagen geruild en vanwege ziekte 
ingehaald, dit is prima, maar vanwege de drukte 
kunnen we het niet altijd toezeggen. Ouders dienen 
zelf in de gaten te houden dat inhalen binnen twee 
maanden moet gebeuren. 
 

11e Avondvierdaagse geslaagd! 
(Darinka Boulonois) 
Voor de 11e keer de St. Theresia Avond4daagse met 
een recordaantal deelnemers: 195! Ook de leerlingen 
uit groepen 0, 1 en 2 deden mee en hebben het goed 
volgehouden. Na een prachtige eerste avond, was 
het onweergerommel op dag 2 wel even spannend, 
maar de regen heeft niemand tegengehouden om op 
dag 3 weer paraat te staan voor de prairie-route. Heel 
Bloemendaal heeft kunnen meegenieten van de 
laatste avond, toen de leerlingen door de winkelstraat 
begeleid werden door de disco-jeep. Dansend en 
springend de finish gehaald! Dank iedereen voor de 
hulp en speciaal groep 8 die vooraan veel werk heeft 
verricht! Tot volgend jaar... 

 
Hartelijk dank, Christien, Darinka, Jeen, Judith en 
Simone! Het was één groot feest! 

 

Juffendag in groep 8 
door Jonas en Erik groep 8.  
Om kwart voor 9 gingen we naar het bos. Daar 
gingen we levend stratego doen. We bleven daar 
nog even voor  verstoppertje. Toen kwamen we 
terug in de klas.  
Na het 10-uurtje gingen we een soort speurtocht 
doen. Je moest brieven pakken en daarin zaten 
challenges die moest je uitvoeren voor de jury. Dan 
kreeg je punten als je het goed deed. Aan het einde 
hebben we de film The Jungle Book gekeken en 
moesten sommige kinderen audities doen voor de 
musical.  

 


