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AGENDA 
vr.    12 mei 
di.    16 mei 
ma.  22 mei 
di.    23 mei 
do.   25 mei   &   vr.  26 mei 
wo.  31 mei   t/m vr.   2 juni 
ma.    5 juni  t/m wo.  7 juni 
ma.  12 juni 
di.    13 juni t/m  vr.  16 juni 
wo.   14 juni 

 
 
gr.1/2 A+B & gr.8: juffendag 
gr.4: 9.00 - 10.30 uur: Schaapscheren 
gr.5: meester-/juffendag  
gr.5: 13.00 - 15.00 uur: naar de Imker 
Hemelvaartsweekend: iedereen vrij 
gr.8: schoolkamp 
Pinksterweekend: iedereen vrij 
19.00 uur: Tuinonderhoud 
Avond4daagse 
gr.7: juffendag 

 

Het voetbalveld in gebruik 
Het geduld van de kinderen is even op de proef          
gesteld, maar dat is nu beloond. Vanaf woensdag 3         
mei is het   
voetbalveld in  
gebruik genomen  
met nieuwe doeltjes.  
Wel zoeken we nog    
vaders (moeders  
mag ook!) om langs    
het veld een tribune    
aan te leggen met de tegels die we over hebben van           
de tuin. Heeft u zin en tijd om te helpen?! Geef u op             
bij juf Jeannette. 
 
Controleer op teken 
Nu dat het voetbalveld in gebruik is genomen,        
spelen de kinderen lekker in de vrije natuur. Het         
risico op het oplopen van een teek is daarmee groter          
dan op het schoolplein. Daarom ons verzoek om uw         
kind(eren) zo nu en dan te controleren op eventuele         
teken. 
 
Kijk uit je doppen 

De actie van het inzamelen van de       
doppen is al een tijdje aan de gang en         
dat is te merken! Veel kinderen en       
ouders hebben de doppen in de      
daarvoor bestemde box ingeleverd. Hier     
zijn we heel blij mee, maar we hopen        
natuurlijk op nog meer doppen. Lever ze       

in bij het inleverpunt. De tussenstand is op dit         
moment: 5,8 kilogram. Hiervoor onze dank. 
 
Goedkeuring MR nieuwe schooltijden 
De MR heeft de wijziging van de schooltijden van de          
onderbouw goedgekeurd. Vanaf komend schooljaar     
gaan ook de kinderen van de groepen 1 t/m 4 in de            
ochtend tot 12.00 uur naar school. 

Aanmelden broertjes en zusjes 
Wij zijn op de Theresiaschool inmiddels bezig met        
de planning voor volgend schooljaar. Nogmaals het       
verzoek of u eraan kunt denken om broertjes/zusjes        
aan te melden? 
 
Avond4daagse van 13 t/m 16 juni a.s. 
Wat een enthousiaste reacties op de mail die        
Jeannette donderdag 4 mei voor ons verstuurde! We        
hebben op verschillende manieren al diverse extra       
hulp aangeboden gekregen   
voor de aankomende   
avond4daagse en ook   
meerdere ouders  
gevonden die  
geïnteresseerd zijn om   
eventueel volgend jaar ook    
te helpen organiseren. Dit is echt superfijn! We gaan         
er 13 t/m 16 juni een mooie avond4daagse van         
maken en hebben goede hoop dat dit mooie        
evenement nu ook volgend jaar voortgezet kan       
worden! 
 
Nieuwe blokhutten 
Er wordt nog hard gewerkt aan het realiseren van         
het nieuwe schoolplein op zowel het kleuterplein als        
het grote plein. De nieuwe     
blokhutten zijn wel bijna klaar en      
kunnen dan in gebruik genomen     
worden. De kleuters kunnen al     
hun materialen kwijt in deze     
blokhut en zal tevens als     

speelhuisje gebruikt kunnen   
worden. Voor de andere groepen     
zal de blokhut ook gebruikt gaan      
worden voor de materialen, zodat     
dit niet meer rondzwerft in de      
school. 
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Nieuwe boom geplant 
Op vrijdag 5 mei hebben de kinderen van groep 5          
samen met de tuinders van ‘de Ark’ een boom         
geplant voor het   
schoolgebouw. Eerst  
mochten sommige  
kinderen de kuil nog wat     
dieper maken, toen de    
boom geplant was weer    
de aarde terugscheppen   
en tot slot mochten kinderen de boom water geven.         
Het was een flinke klus, maar absoluut de moeite         
waard. 
 
Koningsspelen, wat een feest! 
Wat was het uitstekend weer om de hele dag te          
sporten! We begonnen met het volkslied en daarna        
het nieuwe schoollied van de Theresia. Hierna zijn        

we verder gegaan met de     
hardloopwedstrijd om de   
school. Alle kinderen   
werden aangemoedigd  
door de ouders en het     
leek net een echte    

marathon! 
Hierna gingen de kinderen allerlei sporten en spelen        
doen op het grote plein en op het kleuterplein. Wat is           
er veel en fanatiek gesport en bewogen. Maar        
belangrijker nog: iedereen had heel veel plezier!  
Het hoogtepunt van de dag was voor de kinderen         
toch echt wel de hindernisbaan… 
 
Wat een oude boeken 
In het kader van 'Schatten van      
de bieb' gingen de kinderen     
van groep 5 naar het     
Noord-Hollands Archief. Hier   
bevinden zich de oudste    
boeken van Nederland. De kinderen mochten      
sommige boeken inkijken en vonden dit heel       
interessant. Want hoe vaak heb je nu een boek voor          
je neus liggen van meer dan vijfhonderd jaar oud?!         
Wat de kinderen meteen opviel was dat de boeken         
met de hand geschreven waren en dat het niet lijkt          
op de Nederlandse taal van nu. 
 
Dodenherdenking 
Op donderdag 4 mei moesten groep 7 en 8         
verzamelen bij de Bos & Duinschool. We gingen met         
een stille tocht naar het monument. Daar werden        
gedichten voorgelezen van verschillende scholen     
van de gemeente Bloemendaal. Hierna hadden we       
de twee minuten stilte. Daarna werden er door de         
kinderen bloemen gelegd bij het monument en was        
het afgelopen. 
Thomas & Nannieke gr.8 

Peuterspeelzaal 
Wij zijn afgelopen week druk bezig geweest       
met de moederdagcadeaus. Iedereen heeft     
iets moois gemaakt. 

Deze week gaan we van start met het        
nieuwe thema uit de VVE     
ontwikkelingslijn "Ik en mijn familie".     
Ouders hebben hierover allemaal een     
nieuwsbrief gekregen via de mail.     
Verder gaan we met de peuters een       
peuter tweedaagse lopen op    
maandag 22 en dinsdag 23 mei.      
Iedere week bieden we een muziekles aan waarin        
allerlei activiteiten aan bod komen. Met instrumenten       
maar ook een trein maken met de stoelen. De kinderen          
genieten hier erg van. 
Marty en Sandra 
 
Archeologisch Museum 
De kinderen van groep 3 waren op woensdag 3 mei          
op bezoek bij het Archeologisch Museum van       
Haarlem. Wat hebben de kinderen veel gezien en        
geleerd in dit museum. Bovendien konden de       
kinderen een eigen opgraving doen. Ze waren zo        
echte archeologen en dat vonden ze erg interessant.  

 
 
Het Robotica-avontuur 
Wij, Chantal en Branca, hebben met Robotica       
meegedaan dit jaar. We gingen om de week ieder         
alleen aan de robot bouwen en programmeren. We        
begonnen met programmeren voor een klein simpel       
wedstrijdje. Toen die was geweest, begonnen we       
met de grote wedstrijd. We hebben zo’n 2 maanden         
aan dat programma gewerkt. Toen dat klaar was        
kregen we een wedstrijd op het Mendelcollege. De        
twee beste teams gingen door naar de Nederlandse        
en Duitse kampioenschappen op de TU in Delft. We         
zijn uiteindelijk 3e geworden op de      
kampioenschappen. We vonden dit een erg leuke       
ervaring en Robotica is een aanrader voor iedereen!  
Chantal & Branca gr.8 
 
Bezoek kunstfort Vijfhuizen 
Wij gingen naar het kunstfort     
Vijfhuizen. Eerst gingen we in     
auto’s. Toen kwam een meester     
(Hans). Hij zei dat we op een       
grafsteen moesten gaan liggen. 
Toen we een beetje verder liepen      
zei juf Monique: “Kijk daar!” Daar      
stond: engel. Wij keken onze ogen      
uit. Er was ook een tekenopdracht. 
Hanne gr.4  
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