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AGENDA 
wo.  30 nov 
do.    1 dec 
ma.   5 dec 
di.     6 dec 
 
wo.    7 dec 
wo.  14 dec 
do.  22 dec 
 
vr.   23 dec 

 
 
gr.4 t/m 8; 3e crea-ochtend van 10.30 uur tot 11.45 uur 
kijkmiddag 4XWijzer om 15.00 uur in alle klassen 
gr.1 t/m 8 Sinterklaas; continurooster, alle groepen 14.00 uur uit 
gr.1 t/m 8 inloop tot 9.30 uur 
gr.1 t/m 3 speelgoedochtend 
gr.5 & 6 workshop in de gymzaal 
studiedag: alle kinderen vrij 
gr.1 t/m 8 12.00 uur uit 
gr.1 t/m 8 17.30 uur kerstdiner 
gr.5 t/m 8; continurooster om 14.00 uur uit 

 

Donderdagmiddag om 15.00 uur    
kijkmiddag 4XWijzer 
Op donderdag 1 december zal het eerste thema van         
4XWijzer voor het grootste deel in alle klassen        
worden afgesloten (in sommige klassen is er een        
kleine uitloop). De afgelopen drie weken hebben       

leerkrachten en leerlingen voor    
het eerst gewerkt met deze     
methode. Er zijn voor deze     
eerste keer meteen   
verbluffende resultaten  

gerealiseerd. Niet alleen het resultaat, maar vooral       
het proces hiernaartoe is zeer indrukwekkend en       
mooi om te zien. Om u wat van de opbrengsten te           
laten zien is er donderdagmiddag van 15.00 uur tot         
15.45 uur een kijkmiddag. Uw kind zal u zelf de          
rondleiding geven in de klas. Hopelijk tot dan. 
 

Maandag 5 december continurooster;    
alle groepen om 14.00 uur uit 
Alle klassen vieren deze dag Sinterklaas. Vanwege       
dit feestgedruis is er een continurooster. De kinderen        
zijn deze dag om 14.00 uur uit. Denkt u hieraan?! 
 
Dinsdag 6 december inloop tot 9.30      
uur 
Op dinsdag 6 december, de dag na       
pakjesavond, mogen de kinderen een     
uurtje later op school komen; om 9.30       
uur. Maar de deuren zijn gewoon      
vanaf half negen voor iedereen     
geopend.  
 

Studiedag woensdag 14 december 
Op woensdag 14 december hebben de leerkrachten       
van de Theresia een studiedag. Deze dag zijn alle         
kinderen vrij. 
 

Wisseling van de wacht in groep 7 
Vanaf 5 december zal meester Loek als interne        
begeleider twee dagen aanwezig zijn op de Theresia:        
op dinsdag en donderdag. De andere twee dagen        
(maandag en woensdag) zal hij werkzaam zijn, ook        
als intern begeleider, op de Halverwege.  
De woensdag en de donderdag, de twee dagen dat         
meester Loek voor groep 7 stond, zullen worden        
overgenomen door juf Edith. Zij zal vanaf woensdag        
30 november starten in groep 7. 
 
Wisseling van de wacht in groep      
1-2A 
In groep 1-2A is afgelopen woensdag Patricia van        
Zaanen begonnen. Op woensdag en donderdag      
vervangt Patricia juf Caroline tijdens haar      
ziekteperiode. 
 

Crea-ochtenden 
De crea-ochtenden voor de leerlingen van de groepen        
4 t/m 8 zijn een groot succes. Alle kinderen werken          
met veel plezier en    
een tomeloze inzet   
aan hun opdracht.   
Bijna alle kinderen   
zullen tijdens de   
laatste les op 30    
november hun  
opdracht afronden. Het   
worden allemaal schitterende werken. Dit is mede       
mogelijk gemaakt door de hulp van de ouders.  
 

 

NIEUWSBRIEF 6 - 28 november  2016 - Dennenweg 14-15 2061 HX Bloemendaal - 023 5257924 - www.st-theresiabloemendaal.nl 

1 

http://www.st-theresiabloemendaal.nl/
http://www.st-theresiabloemendaal.nl/


 

Kleuters naar de stal 
Omdat we op het kleuterplein nu zo'n mooie stal         
hebben, moesten we natuurlijk wel even precies       

weten hoe we paarden    
moeten verzorgen! Boer   
Wouter en boerin Femke    
konden ons daar natuurlijk    
alles over vertellen... We    
hebben een schone én een     
vieze stal bekeken.   
Geroken aan het   
paardenvoer, de mesthoop   
beklommen en paardje   
gereden. En wist je dat het      
reserve paard van   
Sinterklaas in de wei    
stond??? 

 
Groep 7 naar Frans Hals 
Het Frans Hals museum sluit prima aan bij ons         
huidige project " de Gouden Eeuw”. Daarom deze        
leuke en leerzame rondleiding door een gedeelte van        
het museum. De fietstocht was een leuke uitdaging        
met zoveel leerlingen en verkeerslichten. Maar dit       
ging super goed. 

 
 
 

Wist u dat... 
Hierbij een aantal wist-u-datjes over de      
peuterspeelzaal. Wist u dat:  

- de peuters bij ons vanaf 2 jaar welkom zijn. 
- we momenteel inventariseren of we de maandag- en         
donderdagmiddag ook open zullen gaan. Bij interesse       
kunt u zich melden bij één van de peuterleidsters. 
- iedereen welkom is om een kijkje te komen nemen. 
- er weer voldoende ruimte is op maandag, woensdag         
en donderdag. 
Marty & Sandra  
 
 
 
 
 
 
Wij zijn het team van de bso van Partou! 
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden       
wij de leukste activiteiten aan en hebben we heel         
gezellige middagen! Zo hebben wij bijvoorbeeld als       
knutselactiviteit “3d handen maken” en spelen wij in        
de gymzaal “mega tafeltennis”. 
Nieuwsgierig? Kom gerust een keertje bij ons kijken! 
Groeten, Lieke, Femke, Jordy en Naoual. 
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