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AGENDA 
ma.  18 sept                           Informatieavond: 19.00 uur groep 1-2B, groep 5 en groep 6 
                                                                      20.30 uur groep 1-2A en groep 7   
do.   21 sept                           Informatieavond: 19.00 uur groep 3, en groep 8 
                                                                      20.30 uur groep 4 
vanaf maandag 25 sept.        15.15 Mad Science voor wie zich opgegeven heeft 
wo.  27 sept.                          Groep 5 t/m 8 bezoeken het gemeentehuis 
                                               Start kinderpostzegels 
do.   28 sept.                          Gr. 4 bezoek Zorgvrij: alle kinderen blijven over 
vr.    29 sept.                          Leerlingenraad verkiezingen en om 11.30 uur installatie leerlingenraad 
wo.    4 okt.                            Start Kinderboekenweek 
do.    5 okt.                            STAKING: SCHOOL HELE DAG GESLOTEN 
di.    10 okt.                            Alle groepen om 12.00 uur uit (studiedag De Vreedzame School) 
do.   12 okt.                            Gr. 6 bezoek Thijsse’s hof 
 

 

Maandag 4 september mochten wij weer alle       
leerlingen (en ouders) verwelkomen op school.      
Inmiddels wordt er in alle groepen hard gewerkt! WIj         
hebben veel plannen voor dit schooljaar: het beloofd        
weer een leuk en leerzaam jaar te worden! 
Volgende week zijn op maandag en donderdag de        
informatieavonden in de groepen. Tussen de 2 rondes        
in (van 20.00 - 20.30 uur) kunt u in de teamkamer of            
gymzaal de algemene plannen van de school bekijken        
onder het genot van een kopje koffie of thee.         
Jeannette is ook aanwezig om waar nodig e.e.a. toe         
te lichten of vragen te beantwoorden. 
 

Leerlingenraad 
Afgelopen maandag hadden de groepen 5 tot       
en met 8 bezoek van 2 gemeenteraadsleden       
in de klas. Zij hebben de leerlingen uitleg        
gegeven over democratie in Nederland en de       

vertaalslag hiervan naar de gemeente en uiteindelijk       
de school. Hiermee is voor alle kinderen het belang         
van de leerlingenraad duidelijker geworden. Alle      
kinderen die zich verkiesbaar willen stellen zijn nu        
druk bezig met het maken van pamfletten met hun         
‘verkiezingsprogramma’. Op woensdag 27 september     
bezoeken de kinderen het gemeentehuis en dan       
zullen zij hun verkiezingsprogramma in de raadzaal       
presenteren. Op vrijdag 29 september zijn op school        
de verkiezingen (met heuse stemhokjes en      
stembiljetten). Om 11.30 uur wordt de uitslag bekend        
gemaakt en de leerlingenraad beëdigd door de       
(loco)burgemeester! 

 
Staking 5 oktober: school dicht 
Via de media heeft u vast al       
gehoord van de landelijke    
stakingsactie op donderdag 5    
oktober. Ook ons bestuur en team      
sluit zich aan bij deze staking. Dit       
betekent dus, dat de school op 5       
oktober gesloten is. In de bijlage      
bij deze nieuwsbrief de brief van de gezamenlijke        
besturen over deze staking. 
 

De Vreedzame School 
Dit schooljaar zijn wij gestart     
met een nieuwe methode voor     
sociaal emotionele ontwikkeling   
en burgerschap: de Vreedzame    
school. In de laatste week van      
de vakantie hebben wij als team      
hiervoor onze eerste   
scholingsdag gevolgd en met    
elkaar afspraken gemaakt over    

hoe wij dit in alle groepen gaan in- en uitvoeren. Via           
speciale “Vreedzame School” nieuwsbrieven zullen     
wij u op de hoogte houden van de inhoud van de           
lessen. De eerste paar weken is het thema van de          
lessen in alle groepen ‘wij horen bij elkaar’. In de          
lessen wordt aandacht besteed aan     
groepsafspraken, regels en taken en     
verantwoordelijkheden. Als u alvast iets meer over       
de vreedzame school wilt weten kunt u een kijkje         
nemen op deze site 
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Ouderportaal Parnassys 
Parnassys is ons leerlingadministratiesysteem. Hierin     
staan alle gegevens van uw kind(eren) maar ook de         
toetsgegevens en bijvoorbeeld de absentie     
administratie. Dit systeem biedt de mogelijkheid u als        
ouders inzage te geven in deze gegevens en (indirect)         
de administratieve gegevens aan te passen      
(telefoonnummers, huisarts etc.). Wij zullen komend      
jaar deze toegang gefaseerd ‘open’ zetten voor u.        
Komende week ontvangt u informatie over, en       
inloggegevens voor het ouderportaal. In dit ‘portaal’       
kunt u administratieve gegevens terugvinden en      
gegevens van de groep van uw kind(eren). 
 

Luizen 
Op de Theresiaschool was het gebruikelijk om       
wekelijks in alle groepen de kinderen te controleren op         
luizen. Vanaf dit jaar zullen wij de controle op luizen bij           
de kinderen gaan doen zoals dat op de meeste         
scholen gedaan wordt: in de week na een vakantie         
worden alle kinderen uitgebreid gecontroleerd (met      
luizenkam). Als er bij een kind luizen gevonden        
worden, stellen wij u als ouders hiervan op de hoogte          
zodat u uw kind kunt behandelen tegen de luizen. Na          
een week zal er in de groep van dit kind opnieuw een            
controle gedaan worden. Voor de luizenouders      
betekent dit dus enerzijds minder vaak controle, aan        
de andere kant zal de controle wel iets uitgebreider zijn          
dan tot nu toe. Tijdens de informatieavond in de klas          
kunt u zich opgeven als luizenouder. Uiteraard is het         
belangrijk dat u als ouder thuis ook regelmatig uw         
kinderen controleert. Op deze site kunt u allerlei        
informatie vinden over luizen en het bestrijden ervan 
 

Kinderpostzegels 
Ook dit jaar doen de kinderen van groep 7         
en 8 weer mee aan de verkoop van        
kinderpostzegels. In de komende weken     
zullen zij hierover meer informatie in de       

groepen krijgen. Als u alvast een kijkje wilt nemen: 
site kinderpostzegels 2017 
 
Tussenschoolse opvang Partou 
Nog niet alle kinderen die overblijven      
zijn opgegeven bij Partou. Komende     
periode zullen de medewerkers van     
Partou deze kinderen een brief     
meegeven naar huis ter herinnering.     
Als u uw kind(eren) wilt opgeven kan       
dat via mail: klantenservice@partou.nl    
of telefonisch 088 – 235 75 00  
Als u vragen heeft over de opvang kunt u ook altijd mailen            
met de coordinator van de TSO Lieke Miggels        
(lieke.miggels@partou.nl) 
 

 
 
 
 
 

Schoolplein en voetbalveld 
Helaas is ons voetbalveld inmiddels meer een       
zand/modderveld geworden, maar dat mag de pret       
niet drukken: er wordt heel enthousiast op gespeeld        
door de kinderen. Het naastgelegen bosje lonkt ook        
(fantastische verstopplekken) maar wij hebben met      
elkaar afgesproken dat de kinderen hier niet mogen        
spelen in de pauzes omdat wij daar te weinig zicht op           
hebben en omdat er ook nog steeds heel veel teken          
zitten. Het veldje blijkt ook na schooltijd erg populair         
te zijn voor allerlei meer of minder creatieve uitingen         
van de kinderen: wij vinden de tegels/ stukken steen/         
gereedschappen uit het schuurtje overal terug.      
Overigens wordt dit zeker niet alleen door kinderen        
van onze school veroorzaakt. Wij zijn nog steeds op         
zoek naar een aantal enthousiaste ouders (opa’s,       
oma’s. ooms. tantes) die ons willen helpen met het         
opruimen en maken van een soort tribune langs de         
rand van de overgebleven tegels. WIe wil??       
(uiteraard als het iets beter weer is dan afgelopen         
weken) 
Met de kinderen hebben wij afgesproken dat op het         
schoolplein geen harde ballen meer gebruikt mogen       
worden om te spelen, alleen de zachte foamballen.        
WIlt u hier ook voor schooltijd op letten? 
 
Mad Science  

 
Na een spectaculaire aftrap afgelopen maandag,      
kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich opgegeven         
voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus.  
De cursus is op maandag om 15:15, vanaf        
25-09-2017. De kinderen worden zes weken lang       
meegenomen in de wondere wereld van      
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week      
staat een nieuw thema centraal en wordt de        
wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd.       
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een          
echte wetenschapper!  
Kinderen hebben hierover inmiddels informatie     
meegekregen. Inmiddels zijn er zoveel inschrijvingen      
dat we weer met 2 groepen starten! Als u uw kind           
nog wilt inschrijven, neem dan snel contact op met         
de organisatie want de sluitingsdatum was officieel       
gisteren... 
 

Parkeren op de stoep 
Afgelopen 2 weken werd er door veel       
ouders aan de rechterkant van de straat       
op de stoep geparkeerd. Dit veroorzaakt      
onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties    
voor de (overstekende) kinderen en is ook verboden.        
Wilt u bij het halen en brengen uw auto op één van            
de daartoe aangewezen plekken parkeren? 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 1 - 15 september 2017 - Dennenweg 14-15 2061 HX Bloemendaal - 023 5257924 - www.st-theresiabloemendaal.nl 

http://actie.kinderpostzegels.nl/
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?pid=85
mailto:klantenservice@partou.nl
mailto:lieke.miggels@partou.nl
http://www.st-theresiabloemendaal.nl/


Even voorstellen… 
Wij zijn juf Patricia en juf Noor en geven         
les aan groep 1-2A. Tot aan de       
herfstvakantie zijn wij er samen op      
maandag en dinsdag, daarna gaat juf      
Noor met zwangerschapsverlof en is juf      
Patricia er alle dagen. We hebben heel       

veel zin in de schooljaar met deze leuke groep! 
 

Ik ben juf Marjolijn. Ik geef op de        
Theresiaschool voor het vierde jaar les bij       
de kleuters in groep 1-2B. Kleuters hebben       
sinds een aantal jaren mijn hart gestolen;       
ontwapenend, nieuwsgierig, open en blij.     
En wat kun je in de kleutertijd ongelooflijk        
veel leren door te spelen, te zingen en te bewegen.          
Het is iedere dag weer een feestje! 
 

Ik ben juf Ria en geef dit jaar, elke dag,          
les aan de kinderen van groep 3. Ik heb         er 
veel zin in. 
 

Wij, juf Monique, juf    
Margo en juf Wieteke, zijn de juffen       
van groep 4. 
Na twee weken zijn we al heel trots op         
deze kinderen want iedere dag weer      

doen alle kinderen enorm hun best; wat een topklas! 
Juf Wieteke (rechts) is er dinsdag en donderdag        
ochtend voor extra ondersteuning aan kinderen uit       
groep 4 t/m 8 
 

Wij zijn meester Nick, juf Elsabeth en meester Stijn en          
geven les aan groep 5. Juf Elsabeth       
staat op de maandag voor de klas,       
meester Stijn is er voor de      
ondersteuning op maandag, dinsdag en     
woensdag. Meester Nick staat van     
dinsdag t/m vrijdag voor de groep. 

 

Wij zijn juf Saskia en juf Elsabeth van        
groep 6. We gaan er een heel       
leerzaam en gezellig schooljaar van     
maken. Wij hebben er veel zin in! 

 
Wij zijn juf Edith (wo-do) en juf Lian        
(ma-di-vrij). Samen draaien wij de groep      
7 van deze school. Wij hopen op een        
leerzaam en gezellig schooljaar! 
 

Wij zijn juf Monique en juf Chantal.       
Wij vinden een goede sfeer in de       
klas erg belangrijk. Samen met de      
kinderen van groep 8 gaan wij      
ervoor zorgen dat het een leuk en       
leerzaam jaar wordt!  

 

Ik ben juf Loes. Op dinsdag en donderdag        
geef ik, met veel plezier, extra hulp aan de         
kinderen van groep 1 t/m 3 op het gebied         
van taal, rekenen en motoriek.  

 
 
Mijn naam is Tirza Colleye – van der        
Galiën. Ik ben 45 jaar en woon samen        
met mijn man en 3 kinderen van 8 jaar, 9          
jaar en 12 jaar in Castricum. 
Al heel wat jaren ben ik werkzaam in het         
onderwijs. In eerste instantie als     
groepsleerkracht en nadat ik mijn     
opleiding tot intern begeleider heb afgerond vooral       
als intern begeleider. 
Vanaf de zomervakantie mag ik dit werk twee dagen         
in de week, op maandag en donderdag, op de         
Theresiaschool komen doen. Daarnaast werk ik nog       
één dag in de week als intern begeleider op een          
basisschool in de Haarlemmerliede. 
Ik heb er veel zin in! 
 

Ik ben juf Britt en de vakleerkracht gym.        
Dit jaar op maandag, woensdagochtend en      
donderdagmiddag. Ik verheug me weer op      
een sportief jaar met alle kinderen! 

 
Ik ben juf Els, vakleerkracht muziek. Op       
donderdag geef ik muziekles aan     
verschillende groepen. Bij de open podia      
treden wij ook altijd op met het orkest. 
 

 
Ik ben juf Yvonne en ik geef Spaans aan         
een aantal kinderen van groep 7 & 8. 

 
Ik ben juf Aaf en ondersteun het       
team 4 ochtenden in de week. 
 
 

Ik ben Marjan Faber en op vrijdagochtend       
verzorg ik allerlei administratieve    
werkzaamheden voor de school. 

 
Ik ben Jeannette Kemp en dit wordt mijn        
tweede jaar als directeur op de      
Theresiaschool. Afgelopen jaar heeft u     
vast al gemerkt dat er een aantal dingen        
veranderd zijn en ook voor dit jaar hebben        
wij weer een hoop plannen! Via de       

nieuwsbrieven en mails proberen wij u zo goed        
mogelijk op de hoogte te houden. Ik werk 4 dagen          
per week (wisselende dag vrij; afhankelijk van de        
activiteiten op school), maar ben ook regelmatig voor        
afspraken buiten de school. U bent altijd welkom        
voor vragen of opmerkingen en als u mij niet kunt          
vinden op school kan dat natuurlijk ook per mail:         
info.theresia@jl.nu of jeannette.kemp@jl.nu 
Laten we er met elkaar weer een mooi en leerzaam          
jaar van maken! 
 
Dit schooljaar zullen er ook weer een aantal        
stagiaires bij ons komen. Zij zullen zich voorstellen in         
de volgende nieuwsbrief. 
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