Coronamaatregelen
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Schoolfotograaf
Studiemiddag,
alle leerlingen ’s middags vrij

Sinds het uitbreken van de eerste coronagolf
hebben we als school diverse maatregelen
genomen om de kans op besmetting te voorkomen.
Een aantal van deze maatregelen heeft ook
gevolgen voor u als ouder.
Door de nieuwe uitbraak blijven deze maatregelen
onverminderd van kracht, hoe vervelend dit soms
ook kan zijn.
Dat betekent dat we de verkeersstromen van
ouders rondom en in school zoveel mogelijk
beperken. Ouders komen niet op het plein (m.u.v.
de groepen 1 t/m 3) of in school.
Als u de leerkracht, intern begeleider of directeur
wilt spreken, kunt u hiervoor uiteraard een
afspraak maken. Dit kan telefonisch of via Parro.
We willen u vragen om in Parro niet uit te wijden
over hetgeen waarover u een gesprek wilt, Parro is
bedoeld voor korte mededelingen. Wilt u wel vooraf
delen wat u bezig houdt, dan vragen we u hiervoor
gebruik te maken van de mail.
Komt u uw kind onder schooltijd ophalen, meldt u
zich dan bij de voordeur. Uw kind wordt dan voor u
uit de klas gehaald en naar u gebracht.

Schoolfotograaf
Start techniekweek

Om vast te noteren:
Sint- en kerstviering: informatie volgt.
21 dec. t/m 1 jan.: Kerstvakantie

Op 11 november komt de schoolfotograaf ons weer
een bezoek brengen.
Deze heeft vanwege corona nog wel wat
aanpassingen ingevoerd.
Dit zijn de coronamaatregelingen die de fotograaf
maakt:
* We nemen zelf ruime podiumdelen mee waar de
leerlingen veilig zelfstandig op kunnen stappen.
* Onze fotografen blijven op minimaal 1,5 meter
van de leerlingen en docenten en wassen
regelmatig tussendoor hun handen.
* We maken een iets aangepaste fotoserie
waardoor we in staat zijn om op afstand te blijven.
We kunnen wél foto's maken van broertjes en
zusjes, maar alleen als deze al op dezelfde school
zitten, dus niet van buiten de school.
Zoals jullie kunnen lezen, kan er dus helaas geen
foto worden gemaakt van broertjes en zusjes die
niet op de Theresia zitten. Dit in verband met te
veel volwassenen binnen de school en het beperkte
contact met de fotografen.
Wij hopen op jullie begrip en proberen er toch
mooie foto’s van te maken.
Vriendelijke groet, team OV en Theresia.

Ouders bedankt
Wij willen graag de ouders
bedanken voor het
schoonmaken en weer
beschilderen van de ramen.
Het ziet er weer erg leuk uit!

Ouderbijdrage
In oktober hebben we u verzocht de ouderbijdrage
van (eenmalig) € 15,50 per kind, voor dit
schooljaar over te maken. Heeft u dat nog niet
gedaan?
Wij verzoeken u dan vriendelijk deze voor 1
december aanstaande over te maken op
NL26RABO0124882625 tnv OV Theresia te
Kaatsheuvel.
Graag de naam (namen) van uw kind(eren) erbij
vermelden en de groep.
Hartelijk dank, oudervereniging Theresia.

Schoolontbijt
Helaas gaat ons schoolontbijt momenteel niet door.
Echter kunnen we onze deelname niet meer
annuleren. Daarom hebben we als team besloten
om alle boodschappen die we hiervoor ontvangen
direct te doneren aan de Voedselbank van
Kaatsheuvel.

Even voorstellen:
Mijn naam is Nina van der Velden en
ik ben 17 jaar oud. Ik woon in Loon op
Zand. Ik volg de opleiding voor
onderwijsassistent bij de school voor
onderwijs en kinderopvang in Tilburg.
Het komende jaar kom ik stage lopen
in groep 7/8. Ik doe dat het hele jaar
op de donderdagen en vrijdagen. Het
lijkt me heel erg leuk om stage te
komen lopen in deze klas. Zelf hou ik er heel erg
veel van om met kinderen te werken. Ik hoop veel
van het vak te gaan leren aankomende jaar. Het
lijkt me ook geweldig om kinderen nieuwe dingen
te leren, hopelijk kan ik daar deze stage mee
verder gaan. Mijn eigen interesses zijn voetballen
en leuke dingen met vrienden/vriendinnen doen.
Dit doe ik heel erg graag en met veel plezier. Als u
nog vragen heeft kunt u ze altijd aan mij stellen.
Nina van der Velden
Ik ben Pieter ik ben 20 jaar en ik
doe de opleiding tot leerkracht
ondersteuner. Ik zit al heel mijn
leven op voetbal en ik voetbal nu bij
WSC Waalwijk. Ik sport graag en ik
vind het leuk om dingen met mijn
vrienden te doen. Ik vind het erg
leuk om met kinderen te werken,
daarom heb ik voor deze opleiding gekozen. Ik loop
nu stage in groep 4 en vind het erg leuk.
Groetjes Meneer Pieter

Ik zal mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Jasper Schinkel,
ik ben 18 jaar oud en kom uit
Kaatsheuvel.
Ik ben 3e jaar student en
studeer aan de mbo-niveau 4
opleiding; onderwijsassistent.
Ik zit in het laatste jaar, dus
na dit jaar hoop ik mijn
diploma te hebben. Misschien kennen jullie me nog
van vorig jaar, vorig jaar was ik namelijk ook al
hier op school. Vorig jaar hielp ik juf Imke in de
klas en zal dat dit jaar ook doen, groep 5/6 was
vorig jaar een super leuk jaar en ben daarom blij
dat ik mag helpen en ondersteunen bij de nieuwe
groep 5. Ik kijk er met veel plezier naar uit en
verwacht een super leuk jaar tegemoet!
Ook ben ik werkzaam bij de Jumbo in Kaatsheuvel
(Hoofdpoort). Vaak als ik door de gangen van de
groente en fruitafdeling loop hoor ik vanuit een
verte ‘Hooi meneer Jasper!’ wat ik altijd super leuk
vind. Ook sport ik, dit doe ik bij voetbalvereniging
DESK. Hier voetbal ik nu 12 jaar en voetbal dit jaar
in het voetbalteam JO19-1 (A1).
Ik ben op maandag en dinsdag aanwezig op school,
de rest van de week moet ik zelf naar school. Na
de kerst zal ik er ook op woensdag zijn. Voor
vragen of een praatje kunt u mij altijd benaderen
op het schoolplein.
Ik heb er zin in en misschien tot snel!
Groetjes, Jasper Schinkel 😊
Hallo allemaal, ik ben (juf)
Shania Teuling en ik ben 17 jaar.
Ik woon samen met mijn ouders
, broertje en onze twee honden
in Sprang-Capelle. Ik volg de
opleiding onderwijs en
kinderopvang in de richting van
onderwijsassistente. Mijn
opleiding volg ik op het ROC in
Tilburg en dit is mijn 2e jaar. Dit
schooljaar loop ik stage op de Theresia in groep 3
bij juf Maartje, daar ben ik iedere donderdag en
vrijdagochtend te vinden. Vrijdagmiddag ben ik te
vinden in groep 7/8 samen met juf Nina in de
groep van juf Bianca.
In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te gaan sporten
in de sportschool. Naast het sporten vind ik het ook
erg leuk om met vrienden en vriendinnen gezellig
op het terras te zitten. Na alle actieve dingen vind
ik het ook lekker om op de bank lekker een
film/serie te kijken op Netflix. Ik hoop er dit
schooljaar een gezellig en leuk jaar van te maken!

