
 
NIEUWSBRIEF 1 
1 oktober 2018 schooljaar ’18 - ‘19 

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

AGENDA 
wo.    3 okt 
do.    4 okt 
di.     9 okt 
wo.  10 okt 
di.    16 okt 
vr.    19 okt 
za.   20 t/m   zo. 28  okt 
ma.  29 okt 
do.     1 nov 

 
 
8.30 uur opening kinderboekenweek (KBW) op het plein 
gr.6: 9.00 uur Thijsse’s Hof 
gr.1/2: inloopochtend tot 9.00 uur 
19.00 tot 20.30 uur kledingbeurs in de gymzaal 
14.30 uur kijkdag 4X Wijzer 
Alle groepen 12.00 uur uit => begin herfstvakantie 
herfstvakantie 
studiedag => alle kinderen vrij!!! 
gr.1/2: inloopochtend tot 9.00 uur 

 

Herfstvakantie en studiedag 
Vanaf vrijdag 19 oktober om     
12.00 uur start de herfstvakantie     
voor de kinderen. Deze duurt tot      
en met zondag 28 oktober.  
Maar de dag erna, maandag 29 oktober, zijn de         

kinderen ook nog vrij i.v.m. een      
studiedag voor de leerkrachten. We zien      
de kinderen weer graag op dinsdag 30       
oktober op school verschijnen. 

 
Verkiezingen leerlingenraad 
De afgelopen weken hebben meerdere leerlingen uit       
de groepen 5 & 7 campagne gevoerd. Deze        
leerlingen wilden namelijk graag deelnemen in de       
leerlingenraad van school. Dus iedere leerling had       
op geheel eigen wijze    
campagne gevoerd. 
De kinderen van groep 5     
mochten op woensdag 26    
september zelfs naar de    
raadzaal van Bloemendaal   
om hun plannen te presenteren. Hierna kregen zij        
nog een rondleiding in het gemeentehuis. Dit vonden        
de leerlingen erg indrukwekkend. 
Op vrijdag 28 september mochten de kinderen uit de         
groepen 5 & 7 stemmen op hun favoriete kandidaat.         
Na het tellen van de stemmen mogen uit groep 5          
Pien en Jan in de leerlingenraad zitting nemen en uit          
groep 7 zijn dat Eva en Luca. Gefeliciteerd en veel          
succes in de leerlingenraad! 
 
Aangeven privacy-voorkeuren 
In Parnassys kunt u als ouder uw voorkeuren        
aangeven m.b.t. de privacy van uw kind(eren). In        
Parnassys staan meerdere opties om aan te geven.        
Wilt u dit alstublieft z.s.m. in orde maken? Dan         
kunnen de leerkrachten hier rekening mee houden.       
Dank u wel. 

Kledingbeurs 
Op woensdag 10 oktober is er      
vanaf 19.00 tot 20.30 uur weer de       
najaarskledingbeurs. Hier kunt u    
schitterende en goede   
tweedehands kleren en speelgoed    
kopen. U komt toch ook?! 
 
Van de Medezeggenschapsraad.  
Op dinsdag 13 november start de MR met het         
allereerste OuderPanel. Voor dit panel worden per       
klas willekeurig 2 ouders uitgenodigd deel te nemen.  
Onder leiding van een professionele moderator      
wordt er gediscussieerd over onderwerpen die      
volgens de MR zowel ouders als de school raken.  
Het thema van het eerste panel is       
Ouderbetrokkenheid (wat wordt hieronder verstaan     
en wat zouden de ouders willen?).  
Hou uw mailbox in de gaten voor een mogelijke         
uitnodiging! 
 

 Opening Kinderboekenweek  
Vanmorgen hebben we met elkaar     
de kinderboekenweek officieel   
geopend op het schoolplein. Alle     
kinderen (en ook veel ouders) zijn      
samen door de vriendschapsboog    
gelopen.   
 
Sparen bij de Bruna 
Om het (voor)lezen te stimuleren heeft Bruna een        
speciale actie tijdens de kinderboekenweek: 
Als iedereen de bon(nen) van gekochte boeken       
inlevert op school, mag de school boeken uitzoeken        
ter waarde van 20% van het totaalbedrag van alle         
bonnen. Meer informatie:   
https://www.bruna.nl/schoolbieb Ik hoop dat jullie     
allemaal meesparen! 
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GGDFlits  
 

Vaccinatiecampagne najaar 2018  
In september start de vaccinatiecampagne. Wie      
worden er uitgenodigd? 
Voor BMR- en DTP vaccinatie: Alle kinderen die        
in 2018 negen jaar zijn of worden (De BMR-prik         
beschermt tegen bof, mazelen en rode hond; De        
DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en      
polio). 
Voor HPV vaccinatie : Meisjes die in 2018 13 jaar          
zijn of worden (De HPV-prik beschermt tegen       
een infectie met het HPV-virus). 
Voor Meningokokken ACWY: Alle tieners die      
dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 jaar          
worden. 
Verdere planning voor de Meningokokken ACWY      
vaccinatie: Maart/april 2019: geboortejaren:    
2005, 2001 en een deel van 2004 (geboren        
tussen 1-1-2004 en 30-4-2004). September     
/oktober 2019: geboortejaren 2002 en 2003.      
(Meningokokken ACWY beschermt tegen de     
meningokokkenbacterie, typen A, C, W en Y). 
 
Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op      
verschillende locaties door de hele regio. 
Wilt u meer waar of meer informatie? Kijk dan op:          
www.ggdkennemerland.nl/vaccinaties-jeugd. 
School tv heeft nog een leuke Quiz voor kinderen         

over vaccineren.  

Archikids 
Voor de architecten in spé is er in Haarlem een          
leuke workshop. 

 

Bomberbot code kamp 
Ook in de herfstvakantie wordt in de Theresiaschool        
weer een codekamp georganiseerd. Kinderen van      
onze school krijgen hiervoor korting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Voorstelling 
in het kader van de kinderboekenweek 

 

NIEUWSBRIEF 1 - 1 oktober 2018 - Dennenweg 14-15 2061 HX Bloemendaal - 023 5257924 - www.st-theresiabloemendaal.nl 

2 

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

