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AGENDA 
wo.  14 mrt 
ma.  19 mrt 
wo.  21 mrt 
vr.    23 mrt 
do    29 mrt 
 
vr.   30 mrt t/m ma. 2 apr 

 
 
SCHOOL DICHT; staking 
gr.7 / 8:     13.00 uur voorstelling Stadsschouwburg 
KLEDINGBEURS: van 19.00 tot 20.30 uur  
gr.6:          13.45 uur Thijsse’s Hof 
gr.1 t/m 8:  paasontbijt 
gr.1 t/m 8:  12.00 uur uit i.v.m. studiemiddag leerkrachten 
Paasweekend; alle kinderen vrij 

 

Twee meesters in de gymzaal 
Tot aan de zomervakantie zullen meester Jasper en        
en meester Thijs op de maandag stagelopen bij juf         

Britt. De twee heren    
zitten in het eerste jaar     
van de ALO en    
moeten dit tweede   
halfjaar van hun   
opleiding op de   
basisschool 
stagelopen. De lessen   

van de twee meesters vallen tot nu toe erg in de           
smaak bij de kinderen.  
 
Staking woensdag 14 maart 
Woensdag 14 maart a.s. is de school dicht. Deze         
dag is er weer een staking waar de leerkrachten aan          
deelnemen. Houdt u hier rekening mee? 
 
Paasontbijt 
Op donderdag 29 maart is het jaarlijkse paasontbijt        
op de Theresiaschool. De kinderen van de       
onderbouw maken, zoals voorgaande jaren, een      
ontbijtje voor een klasgenoot in een versierde doos. 
De kinderen van de bovenbouw beslissen met hun        
meester of juf hoe zij invulling geven aan dit         
paasontbijt. Hoe dit gebeurt zult u t.z.t. van de         
leerkracht horen. 

 

Kledingbeurs voorjaarseditie 
Op woensdag 21 maart is     
de jaarlijkse voorjaars- 
kledingbeurs. U kunt de    
kleding hiervoor tot   
dinsdag 20 maart   
inleveren.  
De kledingbeurs start om    
19.00 uur en u heeft de      
mogelijkheid om kleding   
te kopen tot 20.30 uur. 
Vindt u het leuk om hierbij      
te helpen? Mail dan naar: 
kledingbeurstheresia@ 
gmail.com  
 
 
Studiemiddag donderdag 29 maart 
Op donderdag 29 maart zijn alle leerlingen van de         
Theresiaschool vanaf 12.00 uur vrij. Dit komt omdat        
de leerkrachten op deze middag een studiemiddag       
hebben. Houdt u hier rekening mee? 
 
Meester Nick vader geworden 
Meester Nick van groep 5 is op vrijdag 16 februari j.l.           
voor de eerste keer vader geworden van een        

schitterende dochter. Zijn dochter    
heet Liz en meester Nick is zo trots        
als een pauw.  
De vrouw van meester Nick is      
inmiddels al langs geweest op     
school, zodat meester Nick Liz aan      
iedereen kon laten zien. Alle     
kinderen reageerden heel lief en     
leuk op het bliksembezoek van Liz. 

 
MR vergadering 
A.s. donderdag, 15 maart, om 20.00 uur is de MR          
vergadering. De agenda kunt u vinden op onze        
website:  
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Open Podium 
Op 22 februari was groep 8 aan de beurt voor het           
open podium. We hadden heel veel ideeën bedacht.        
Uiteindelijk hebben we voor tv-zenders gekozen met       
weetjes/feiten over groep 8 en humoristische dingen       
erin verwerkt. De zenders waren: muziekzender      
(zingen en dansen), de quiz (de slimste mens), het         
nieuws (interviews met leerlingen uit groep 8) en        
Theresia in beweging. Het is een erg geslaagd        
optreden geworden! 
Ook knalden de leerlingen groep 3 op het podium en          
het orkest uiteraard! 
Norah & Anne-Linde 

 
 
Carnavalsviering 
Op vrijdagochtend 9 februari vierden de kinderen       
van de Theresiaschool carnaval. Iedereen mocht      
verkleed naar school komen om carnaval te vieren.In        
alle lokalen waren   
spelletjes klaargezet,  
zodat iedereen een   
leuke ochtend had. De    
kinderen van de   
groepen 7 en 8    
begeleidden een  
onderdeel of ze   
hielden toezicht op de kleuters. Wat een       
verantwoordelijke leerlingen! Deze ochtend is mede      
mogelijk gemaakt doordat meerdere ouders zich      
hadden aangemeld als vrijwilliger. Dank u hiervoor. 
 

Peuterspeelzaal 
Deze keer geen nieuws en mededelingen      
vanuit de peuterspeelzaal. De volgende keer      

is er weer een update... 
 
Yogales voor kinderen 
Op de maandagmiddag na schooltijd zijn er een        
aantal kinderen die yogales krijgen in de gymzaal. Er         
is een groep met jonge kinderen en een groep met          
oudere kinderen. De yogadocente stemt hierop het       
aanbod af.  
De kinderen doen hier fanatiek aan mee. Er zijn         
verschillende houdingen die worden aangeleerd. De      
lessen vliegen voorbij. 
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