
 
NIEUWSBRIEF 7 
23 april 2018 schooljaar ’17 - ‘18 

              Dennenweg 14-15 2061 HX Bloemendaal  -  023 5257924  -  www.st-theresiabloemendaal.nl 

AGENDA 
wo.  25 apr. 
vr.    27 apr.  t/m  zo. 13 mei 
di.    15 mei 
do.   17 mei 
ma.  21 mei 
di.    22 mei  t/m  do. 24 mei 
vr.    25 mei 

 
 
gr. 1/2 A: 9.00 - 12.00 uur: bezoek Kennemerduinen 
koningsdag en aansluitend MEIVAKANTIE 
gr. 4: 10.30 - 11.30 uur: schaapscheren 
M.R.-vergadering om 20.00 uur 
Tweede Pinksterdag: alle kinderen vrij 
gr. 8: op kamp 
gr. 7: 8.45 - 15.15 uur: Olympische Sportdag 

 

Clinic rugby gr. 5 t/m 7 
Op vrijdagmiddag 18 mei a.s. zullen de kinderen van         
de groepen 5 t/m 7 een clinic rugby krijgen. Dit zal           

plaatsvinden op de   
rugbyvelden van rugbyclub   
Haarlem. De kinderen van de     
groepen 6 & 7 gaan op de       
fiets hier naartoe en de     

kinderen van groep 5 zullen gehaald en gebracht        
worden met de auto. 
 
Stopmotion 
De afgelopen weken hebben kinderen van groep 2A        
en 2B heel hard gewerkt aan een stopmotion film op          
de IPad.  
Ze hebben zelf het onderwerp, de titel en het verhaal          
bedacht. Het bouwen van de onder- en achtergrond        
hoorde daar ook bij! Toen met veel geduld foto voor          
foto genomen met als resultaat een geweldig filmpje        
met geluid! Ze hebben hun film al heel vaak         
bekeken, zo trots zijn de kinderen op hun film! Heel          
knap gedaan hoor! 
Klik op de link om een stopmotion-film te bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=HbbZphki9k8 
https://www.youtube.com/watch?v=0F4Cf56Fn2s 
 
Koningsspelen bovenbouw 
Op vrijdag 20 april j.l. werd er veel bewogen en          
gesport. Deze dag werden de koningsspelen      
georganiseerd. De hele dag sporten, sporten en nog        
eens sporten. Maar   
daar hadden de   
kinderen geen  
problemen mee. Bij   
een zonovergoten  
dag en een graadje    
of 24 was het    
heerlijk weer om op het strand bezig te kunnen zijn.          
Er waren meerdere onderdelen waar de kinderen       
aan meededen, zoals touwtrekken, schermen en      
bootcamp. Het was een erg leuke dag en dank aan          
de ouders die hebben gereden en hebben begeleid. 
 

Kledingbeurs voorjaarseditie 
Op woensdag 21 maart was de jaarlijkse voorjaars- 
kledingbeurs. Het was weer een doorslaand succes,       
mede door de hulp van een aantal ouders. Dank         
daarvoor. 
De opbrengsten door de kledingbeurs voor school       
bedragen € 555,= Hier zijn wij natuurlijk heel erg blij          
mee. 
 
Vanuit de MR 
Beste ouders, medio maart heeft de 4e       
MR-vergadering plaatsgevonden.  
Tijdens deze interessante vergadering is onder      
andere gesproken over de communicatie tussen de       
school en de ouders. Maar ook die tussen ouders en          
de MR. Heeft u hier gedachten over dan horen wij          
graag van u!  
Daarnaast is gesproken   
over verschillende  
roostervormen en  
natuurlijk de stakingen.  
Een belangrijk onderwerp   
dat elke vergadering zal terugkeren betreft de       
huisvesting (en eventuele nieuwbouw) van onze      
school. De gemeente heeft inmiddels een commissie       
in het leven geroepen, die zich met de nadere         
planning zal bezighouden.  
Omdat de Stichting, waaronder onze school valt, bij        
deze planning wordt betrokken, heeft de MR contact        
met haar voorzitter opgenomen.  
Wij willen uiteraard vroegtijdig geïnformeerd worden      
over de ideeën, maar ook besluiten die onze school         
(be)treffen.  
U bent van harte uitgenodigd een vergadering bij te         
wonen, de data staan op de website. Of neem gerust          
contact op via mr.theresia@jl.nu Hartelijke groet, uw       
MR 
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Van eigen bodem 
De kinderen van groep 5 zijn op vrijdag 23 maart          
voor het eerst naar tuinderij de Ark geweest. Hier         
hebben zij in tweetallen in hun eigen tuintje gewerkt.         
Tot aan de zomervakantie zullen zij wekelijks hier        
naartoe gaan om allerlei groente en fruit te        
verbouwen en ervoor zorgen dat hun tuintje       
onkruidvrij blijft. Dat is soms hard werken, maar wel         
heel gezond in de buitenlucht. 

 
 
Paasbezoekjes van groep 4 
Woensdag 28 maart was het zover; de tien vrolijke         
paasplantjes stonden klaar, ieder kind had een       

kaartje met een lieve wens gemaakt      
en de begeleidende ouders    
(nogmaals dank!) stonden op een     
rijtje in het lokaal, klaar om met hun        
groepje te gaan! 
Een uur later was iedereen weer      
terug en waren er tien ouderen in       
onze wijk blij verrast door dit      
paasbezoekje. 

De kinderen waren vol verhalen en een aantal had         
zelfs wat lekkers meegekregen. 
Voor alle 'partijen' een mooie ervaring! 
 
Voorjaar bij de kleuters 
De kleuters genieten volop! 
Waar zullen we beginnen met vertellen… Bij mooi        
weer maken we een lentewandeling van een uur.        
We komen onderweg van alles     
tegen, zoals bomen die in bloei      
staan. 
We hebben muziekles van juf     
Dorothy. 
We bezoeken de bibliotheek en     
lezen het boekje over de krokodil. 
We maken in de gang onze eigen       
mini-bibliotheek. Dit vinden de    
kinderen erg leuk en gezellig. 
Kom je een keer bij ons kijken? 
 
 
 
 

Peuterspeelzaal 
We zijn nog druk bezig     
met het thema "ridders en     

prinsessen". De meisjes hebben    
een mooie hoed en toverstaf     
gemaakt en de jongens een     
ridderhelm en zwaard. De 3-plus     
kinderen hebben een werkboekje    
met wat moeilijkere werkjes    
omtrent dit thema. 
Verder staat Moederdag natuurlijk ook op ons       
programma. Iedereen heeft het werkje al bijna af. 
Afgelopen vrijdag hebben ook de peuters op hun        
manier mee gedaan aan "koningsspelen". Met      
ballonnen en water en een kleine estafette. Wij en         
de kinderen hebben daar erg van genoten. 
Zo merken we dat op spelenderwijs de peuters al         
bezig zijn met tellen, meer of minder en kleuren.         
Leuk om ook thuis misschien eens te doen. 
Verder hebben wij nog steeds plek voor kinderen        
vanaf 2 jaar. Voor interesse kunt u altijd binnenlopen         
voor meer informatie. 
Marty en Sandra  
 

Koningsdag en meivakantie 
Ook deze afgelopen periode is er weer 

hard gewerkt door de kinderen en 
leerkrachten. Vrijdag start de 

meivakantie met de viering van 
koningsdag. Namens het hele team 

wensen wij u en uw kind(eren) een fijne 
vakantie toe. 

 
 

  

NIEUWSBRIEF 7 - 23 april 2018 - Dennenweg 14-15 2061 HX Bloemendaal - 023 5257924 - www.st-theresiabloemendaal.nl 

2 

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

