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AGENDA 
di.   11 apr 
do.  13 apr 
vr.   14 apr 
ma. 17 apr 
di.   18 apr t/m do.   20 apr 
wo.  19 apr 
vr.    21 apr 
za.   22 apr t/m zo.   30 apr 
do.    4 mei 
vr.     5 mei 

 
 
groep 3:            9.15 - 10.45 uur Boerderij Zorgvrij Jonge dieren 
alle groepen:     Paasontbijt 
Goede Vrijdag iedereen vrij 
Tweede Paasdag iedereen vrij 
groep 8:            Eindtoets 
groep 5:            9.15 - 10.30 uur Noord-Hollands Archief 
groep 5 t/m 8:   continurooster; 14.00 uur uit 
MEIVAKANTIE (= 1 week) 
groepen 7 & 8:  19.30 uur dodenherdenking Bloemendaal 
gr. 5 t/m 8:        continurooster; 14.00 uur uit 
gr. 1/2B:            juffendag 

 

ICT: Meekijken op de chromebooks 
Zoals u weet, werken we op onze school in de          
Google-omgeving en loggen de leerlingen allemaal      
in via het afgeschermde COOL-portaal. De      
leerlingen kunnen via dit portaal werken met alle        
digitale programma’s die wij aanbieden. Vanaf      
vorige week is de meekijkfunctie actief op onze        
school. 
Via deze meekijkfunctie in het COOL-portaal kunnen       
wij als leerkracht van achter de computer in één         
oogopslag zien wat leerlingen aan het doen zijn. Wij         
geven de leerlingen zo de vrijheid om met        
chromebooks aan de slag te gaan, zonder daarbij        
het overzicht te verliezen. 
Wat minstens zo belangrijk is, is dat wij de leerlingen          
veel makkelijker en sneller kunnen helpen.      
Bijvoorbeeld: wij willen klassikaal een uitleg geven:       
met één druk op de knop kunnen we alle schermen          
vergrendelen of leerlingen laten werken in hetzelfde       
programma of op dezelfde website. Leerlingen die       
op een andere plek in het gebouw aan het werk zijn,           
kunnen wij op afstand volgen of via een bericht         
terugroepen.  
Het COOL-portaal werkt via het IP-adres van de        
school. Dit betekent dat wij als leerkracht de        
leerlingen alleen op school kunnen volgen. 
 

Hint 2 locatie kamp groep 8 
In de buurt zijn veel sportieve activiteiten... 
 

Doppen sparen voor goede doel 
Spaar jij mee met de doppen?! Met één        
kilogram aan doppen kunnen we een      
warme maaltijd voor een kind in armoede       
geven. In de hal tegenover de      
bibliotheekboeken, waar ook het    
inleverpunt van de batterijen is, zal een       
speciale doppenbox komen te staan waar      

de doppen ingeleverd kunnen worden. Dank alvast. 

Een kijkje op de website 
Alle leerkrachten plaatsen met enige regelmaat      
nieuwsitems op de website. Dit kan bijvoorbeeld zijn        
van een klassenuitje of van een gastles. 
Ook worden er foto-albums geüpload van algemene       
activiteiten (Open Podium, carnaval etc.). Deze      
foto’s geven altijd een goede indruk van hoe de         
activiteiten beleefd zijn (om de foto’s te kunnen        
bekijken moet u eerst ingelogd zijn). 
Verder kunt u op de website de kalender van school          

zien. Hierin  
staan voor de   
ouders alle  
belangrijke 
activiteiten. 

Neemt u vanwege deze redenen daarom af en toe         
een kijkje op de website. Dat is leuk en handig. 
 
Aanmelden broertjes en zusjes 
Langzaamaan zijn wij op de Theresiaschool bezig       
met de planning voor volgend schooljaar. Denkt u        
eraan om broertjes/zusjes aan te melden? 
 
Grasmaaier gezocht! 
Het gras voor het voetbalveld is gelegd! Nu zoeken         
we een elektrische grasmaaier die zo nu en dan het          
gras voor ons kan maaien. Heeft u er toevallig één          
over of in de aanbieding, dan horen wij het graag. 
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Rots en Water 
Groep 8 heeft de afgelopen weken 11 lessen rots en          
water gehad. Bij rots en water leer je samenwerking,         

zelfbescherming en ben je    
geconcentreerd, gegrond en   
gefocust op jezelf. De laatste     
les van rots en water was      
best bijzonder want je mocht     
een plankje doorslaan met je     
vuist. Het moment toen we     
het plankje moesten door    
slaan werd je eerst door je      
vriend gepompt dan voel je je      
heel sterk. We hadden niet     
verwacht dat het zou lukken. 

Klein interview van iemand uit groep 8: 
Wat vond je de leukste les en waarom? 
De laatste les, want toen mocht je een plankje         
doormidden slaan. 
Wat vond je in het algemeen van rots en water? 
Ik vond het leuk om het een keer mee te maken. 
Vind je rots en water een aanrader voor andere         
klassen? 
Ik vind dat ze het zeker moeten proberen. 
Rosalie, Olivia, Robin en Nordin 
 
Zand-/watertafel aangeboden 
De kleuters hebben een nieuwe zand-/watertafel.      
Hierdoor is de oude tafel overbodig geworden. Heeft        
u interesse in onze oude tafel? Dan kunt u hem          
komen ophalen (wie het eerst komt, wie het eerst         
maalt). 
 
Goede Vrijdag & 2e Paasdag 
Op vrijdag 14 april a.s. is het Goede Vrijdag. Op          
maandag 17 april a.s. is het 2e Paasdag. Deze         
dagen is de school gesloten en zijn de kinderen vrij. 
 
Palmpaasstokken 
Donderdag 6 april j.l. ging groep 6 naar de Wildhoef          
om palmpaasstokken te geven aan de ouderen. We        
hadden zelf de palmpaasstokken    
versierd en de broodhaan    
gebakken. De ouderen waren er     
erg blij mee. Een mevrouw wilde      
hem zelfs ophangen. 
Groep 6 kreeg ook een koekje      
met wat limonade. Daarna    
gingen we weer naar school. 
Steije & Giel 
 
Kledingbeurs 
Op woensdag 22 maart j.l. was de voorjaarskleding-        
beurs. Deze beurs heeft de school maar liefst €         
642,= opgeleverd. Dank aan alle vrijwilligers die dit        
hebben mogelijk gemaakt. Zonder hen zal de       
opbrengst nooit zo hoog zijn geweest.  

Peuterspeelzaal 
Vorige week hebben we bij Partou de       
vriendjesweek gehad. Deze week stond in het       
teken van  

vriendschappen. Alle kinderen   
hebben een  
vriendschapsarmbandje gemaakt  
voor iemand die ze lief vinden. 
Verder gaan we deze week     
verder met de paasmandjes.    
Vrijdag 14 april is het goede      
vrijdag en zijn we gesloten     
evenals tweede paasdag 
Marty en Sandra 
 
Week van het geld 
Dinsdag 28 Maart kreeg groep 8 een gastles over de          
week van het geld (maandag 27 Maart t/m zondag 2          
April). Deze keer ging de les over verzekeringen. De         

les werd gegeven   
door Patricia, de   
schoonzus van juf   
Chantal. Ze werkt   
bij de Nationale   
Nederlanden. 
Eerst kregen we   
een paar  
opdrachten en  
leerden we  

natuurlijk alles over het onderwerp. Tot slot deden        
we een spel waarbij je zelf verzekeringen moest        
afsluiten. Het was een hele leuke les! 
Siem & Edward 
 
Paasontbijt: reminder 
Op donderdag 13 april a.s. gaan wij lekker ontbijten         
op school. Gezellig met de klasgenoten en       
leerkracht. 
De kinderen gaan ook dit jaar weer een ontbijtje voor          
elkaar maken. Je mag dit verpakken in een        
versierde 
(schoenen)doos, 
compleet met  
servetje 
(eventueel 
bestek als je het niet met je handen kunt eten). 
Het is de bedoeling dat de kinderen de doos zelf          
versieren. En iedereen wil natuurlijk een mooie doos        
ontvangen, dus maak de doos voor de ander ook         
leuk. Doe je best! 
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 krijgen een brief           
mee naar huis om het lootje in te vullen. De kinderen           
van de andere groepen vullen het samen met de         
leerkracht in. 
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