
Algemene informatie Kindcentrum
Infobulletin
W� versturen een 2 wekel�ks infobulletin (via mail).
In deze nieuwsbrief leest u van alles over het reilen en zeilen van ons kindcentrum.
We kondigen activiteiten aan en blikken terug op activiteiten die hebben plaatsgevonden. 
Verder treft u korte mededelingen aan vanuit de directie, update over personeel. Aanvullend voegen w�
informatie van onze partners toe (Bibliotheek, W� Eindhoven, gemeente etc.).
Lees het bulletin goed door, anders mist u belangr�ke informatie!

Website 
Op www.kctheresia.nl leest u algemene informatie over ons kindcentrum. Hier treft u ook de huidige
schoolgids aan. Verder leest u achtergrondinformatie over het aanvragen van verlof, samenwerking
partners, de KC Raad, de kinderraad etc. 
Op de website is een kalender te vinden met daarop alle vakanties, studiedagen en activiteiten op ons KC.
Het is mogel�k om de kalender aan uw eigen agenda te koppelen. Verder bestaat de mogel�kheid een PDF
bestand te downloaden zodat de kalender geprint kan worden. 

E-mail
W� beperken het versturen van e-mails. De meeste informatie treft u in de bovengenoemde kanalen. 
Soms z�n w� genoodzaakt om urgente informatie te mailen. Denk hierb� aan personeelsw�zigingen die
betrekking hebben op het leerplein van uw zoon/dochter, afwezigheid van leerkracht of
vervangersproblematiek. Ook Corona informatie en de gevolgen hiervan zullen w� met u via email delen.

Leerplein informatie
KC Theresia App – Info van ons naar u
De app wordt gebruikt door de medewerkers van het leerplein van uw zoon/dochter. Denk aan informatie
over gym, activiteiten, materialen meenemen, hulpouders etc. Maar ook sfeerimpressie van activiteiten die
hebben plaatsgevonden. Raadpleeg zelf de app actief zodat u geen informatie mist. 

KC Theresia app – Info van u naar ons 
Zelf kunt u de app gebruiken voor ziekmelden, verlofaanvragen en w�ziging persoonl�ke gegevens. 

Verder in deze brief leest u hoe u de KC Theresia app kan downloaden en in gebruik kan nemen. 

Info over info - onderwijs
Op welke manier informeren wij u?

Met de mentor van uw zoon of dochter heeft u contact over het welz�n en de ontwikkeling van hem/haar.
Dit gebeurt b� voorkeur in live contact of via telefoon. Voor het maken van een afspraak of voor het
verstrekken van korte update informatie kunnen z� ook een mail versturen.

Informatie over uw eigen zoon/dochter 

http://www.kctheresia.nl/


Verder,,,
Bereikbaarheid team
Elke ochtend staan er medewerkers van de leerpleinen op de speelplaats om de kinderen te ontvangen.
Mocht u een korte vraag of mededeling hebben, dan kunt u zich richten tot hen. 
Na onderw�st�d kunt de medewerkers ook benaderen. Dit kan live, via mail of via telefoon. Tussen 14.30
en 15.00 pauzeren w� samen. Na 15.00 (op woensdag na 13.15u) z�n w� weer bereikbaar (op locatie
Brabantia na 15.15u en op woensdag na 13.30). De emailadressen van de medewerkers z�n te vinden op
de website en op de Theresia app onder kopje ‘team’.

Meest gestelde vragen
Waar kan ik m�n persoonl�ke gegevens van m�n kind aanpassen?
Via de KC Theresia app kunt u onder de button ‘update persoonsgegevens’ kunt u doorgeven welke
gegevens er w�zigen. Hier kunt u ook uw emailadressen waar informatie vanuit het KC naar verzonden
wordt, aanpassen. 

Waar kan ik verlof aanvragen voor m�n zoon/dochter?
U kunt verlof aanvragen via de KC Theresia app onder button ‘verlof aanvragen’. U kunt ook een formulier
b� onze administratief medewerkster Hannie ophalen. W� ontvangen uw ingevulde formulier en nemen
de aanvraag daarna in behandeling. Pas als u een bevestiging heeft ontvangen, is het verlof toegekend.
Wordt het verlof niet toegekend, dan nemen w� ook contact met u op.

Waar en wanneer kan ik een vraag stellen over het ontwikkelverslag van m�n kind? 
Na het uitdelen van de ontwikkelverslagen volgen er alt�d ontwikkelgesprekken. In februari verwachten
w� alle kinderen met hun ouders. In juni z�n de ontwikkelgesprekken kunt een gesprek aanvragen b� de
medewerkers of medewerkers maken met u een afspraak. 

Ik heb zorgen over de ontwikkeling van m�n kind, waar kan ik terecht?
U kunt alt�d b� de mentor van uw zoon/dochter terecht. Maak gerust een afspraak om uw zorgen te delen.
Indien nodig wordt een van onze IB-ers (Anke Derks of Lenneke Wolff) betrokken om mee te k�ken wat er
verder nodig is. 

Ik wil graag een keer een k�kje nemen op het leerplein van m�n zoon/dochter, kan dat?
Dat kan alt�d! U bent na schoolt�d van harte welkom om te k�ken. U kunt met de medewerkers van het
leerplein even overleggen of het uitkomt i.v.m. afspraken.

Waar vind ik de gevonden voorwerpen?
Alle gevonden voorwerpen treft u onder de houten trap op de begane grond (hoofdingang, links, aan het
einde van de gang). Is uw zoon/dochter iets kw�tgeraakt op locatie Brabantia, dan kunt u contact
opnemen met de beheerder van de sporthal of met onze medewerkers van deze locatie. 



Wist u dat…
… Elk teamlid zich aan u voorstelt in een kort voorstelstukje. Te lezen op de website en onze Theresia app. 
 … Er pushmeldingen door ons gestuurd kunnen worden via de app. U leest dan een kort berichtje als
pop-up op uw telefoon. Vaak verw�st het naar een verzonden mail of een bericht in de app. Pushmelding
niet volledig zichtbaar? Ga naar de Theresia app en klik op het ‘tandwiel’ en kies voor ‘meldingen’. 

Downloaden KC Theresia App


