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En weer ging er een schooljaar voorbij 
 
En weer ging er een schooljaar voorbij. Maar wat 
was het anders deze keer om in een compleet 
nieuw gebouw te mogen werken, in ruime frisse 
lokalen met tussenruimtes om je even terug te 
trekken, in een prachtige ruime aula met zelfs een 
kookcafé. Frisse en schone toiletten en zelfs een 
speelzaal in het gebouw. En dan die hete dagen, 
wat hebben we er weinig van gemerkt, want wat 
was het heerlijk koel binnen. Het is werkelijk een 
hele andere onderwijswereld waarin je het oude 

versleten hete en wat muffe gebouw snel vergeten bent. De zon mag van ons heerlijk 
schijnen want dat levert alleen maar geld op met de 168 zonnepanelen op het dak. 
Ook het schoolplein, waar vrijwilligers zoveel tijd aan hebben besteed is prachtig 
geworden, zeker nu het natuurlijke deel ook is geopend en er volop ruimte is om ook 
daar te spelen. Velen die onze scholen hebben bezocht waren meer dan verbaasd. 
Zo kan het dus ook. 
En wat was het ontzettend druk toen het prachtige gebouw werd geopend in 
september. Meer dan verbaasd was ook Sinterklaas die al zo vaak had gevraagd 
wanneer dat nieuwe gebouw er nu eindelijk eens zou komen. We hadden weer onze 
traditionele kerstviering en beide feesten waren weer een groot succes dankzij de 
medewerking van de ouderraad waar we ontzettend blij mee zijn. 
De Koningsdagspelen waren zeer geslaagd en pleinfestijn werd voor het eerst in de 
nieuwe omgeving gevierd. Het was knus, het was gezellig, het was weer een echte 
dorpsdag. 
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Vrijdag gaan de rapporten mee met de kinderen en krijgen ze te horen of ze door 
mogen naar de volgende groep. Spannend!! 
Volgende week hebben we nog het traditionele afscheid van groep 8 met natuurlijk 
op woensdag de musical voor de ouders en genodigden. 
Vrijdag sluiten we met de kinderen het schooljaar af met ter Does got’s talent en 
daarna nemen we vakantie. Dat heeft iedereen wel verdiend. 
    
Rest mij nog iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan wat we 
het afgelopen schooljaar hebben gedaan, heel hartelijk te bedanken en een fijne 
vakantie toe te wensen. Een apart woord van dank aan de ouders van de kinderen 
van groep 8 die voor het laatst hun kind op school hebben en zich in de afgelopen 
jaren ontzettend hebben ingespannen voor onze school.  
 

Een boom in de aula? Jazeker….. 
Sinds vorige week staat er een prachtige boom in de aula, om preciezer te zijn, in de 
bibliotheek. Hij is gemaakt van hout, wat natuurlijk normaal is voor een boom, en er 
omheen is een professionele boombank aangebracht waarop de kinderen kunnen 
zitten als ze de bibliotheek bezoeken. De boom is nog een cadeau van de ouderraad 
als bijdrage aan de inrichting van het schoolgebouw. Daar zijn we ontzettend blij mee 
en daarvoor willen we de ouderraad dan ook heel erg bedanken. Het levert zeker 
een bijdrage aan de uitstraling van de inrichting van ons gebouw. 
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Plusklas  ( door Marije van Onna) 

In de plusklas hebben we vandaag onze 
laatste bijeenkomst gehad.  
In het afgelopen jaar hebben we, zoals 
altijd, aan diverse projecten gewerkt. 
Middels deze projecten werken we aan 
cognitieve uitdaging, aan sociale en 
emotionele ontwikkeling en aan het creatief 
denken.  
In het laatste project in de middenbouw 
hebben de leerlingen een schateiland 
ontworpen met daarbij een omschrijving 

waar de schat verborgen ligt. De leerlingen hebben alle anderen om de beurt laten 
zoeken naar hun schat.  
Bij de bovenbouw hebben de leerlingen in kleine groepen een wereldreis van dertig 
dagen georganiseerd en aan elkaar gepresenteerd. De 
reis moest zo goedkoop mogelijk en zo energiezuinig 
mogelijk zijn. Dat bleek voor sommigen best een 
uitdaging, maar er zijn zeker creatieve oplossingen 
bedacht (zoals bomen platen en vouwfietsen 
meenemen). 
Afsluitend hebben alle leerlingen een vragenlijst 
ingevuld waar zij tips en tops kwijt konden. Deze neem 
ik zeker mee in de organisatie van aankomend jaar.  
 
Maar nu eerst een heerlijke vakantie! 
 

 

Nieuws van Floreokids 
Sinds augustus 2018 heeft FloreoKids een prachtige eigen ruimte binnen de Brede 
School Ter Does. Opvang en educatie onder 1 dak! FloreoKids is een talentgerichte 
organisatie waarin kinderen centraal staan.  
 
Kinderdagverblijf De bonte Koe De Bonte Koe heeft één groep voor kinderen van 0 
tot 4 jaar. Het heeft een knusse huislijke sfeer. Bij de Bonte Koe houden we van de 
natuur. De pedagogisch medewerkers trekken er regelmatig met de kinderen op uit. 
De laarzen aan en lekker naar buiten. Wist u dat het kinderdagverblijf uitstekend valt 
te combineren met de peuterspeelzaal?  
 
VE peuterspeelzaal De Barg Op peuterspeelzaal de Barg zijn kinderen vanaf 2 jaar 
welkom. De Barg werkt, net als De Bonte Koe, met het programma Uk & Puk. Hierbij 
is veel aandacht voor taal, waardoor kinderen in staat zijn een goede start te maken 
in het basisonderwijs. Door de gestructureerde aanpak worden kinderen ook op 
andere ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Puk maakt een vast onderdeel uit van 
de kringgesprekjes met de kinderen. Soms mag Puk zelfs bij een van de kinderen uit 
logeren! De Barg is iedere dag geopend. Momenteel hebben wij voldoende 
mogelijkheden tot plaatsing.  
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Buitenschoolse opvang De Blokhut Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom 
op De Blokhut. De groep biedt plaats aan 22 kinderen, onder leiding van 2 
pedagogisch medewerkers. Op de Blokhut zijn voldoende materialen voor alle 
leeftijdscategorieën, zodat elk kind er fijn kan spelen. Vijf middagen in de week 
bieden we na school opvang. In de schoolvakanties is de Blokhut de gehele dag 
geopend. Nieuw is de service op maandag en vrijdag van 12.00 uur tot 15.15 uur.  
 
Voorschoolse opvang De Kraaiende Haan Natuurlijk mag voorschoolse opvang in 
ons aanbod niet ontbreken. Ook hiervoor kunt u bij FloreoKids terecht. Samen met 
de kinderen wordt er ontbeten en natuurlijk is er nog tijd genoeg om even lekker te 
spelen voordat de schooldag weer gaat beginnen.  
Meer informatie? Bel 071-5817777 of mail info@floreokids.nl. Even binnen lopen is 
natuurlijk ook geen probleem. 
 

 
 

 

 

Tekort aan vrijwilligers voor de overblijf dwingt tot andere keuzes 
Tekort aan vrijwilligers 
Sinds enige tijd lopen wij aan tegen het feit dat het steeds moeilijker wordt om 
vrijwilligers voor de tussen schoolse opvang (overblijf) te vinden. Voor een deel wordt 
dit veroorzaakt door de krapper wordende arbeidsmarkt, waardoor sommige 
vrijwilligers overstappen naar een betaalde baan. Daarnaast lijkt er ook onder ouders 
minder belangstelling te zijn om een of enkele uren per week op school te mee 
helpen. Lunchtijd heeft er alles aan gedaan om vrijwilligers te vinden, zowel binnen 
de school als in én buiten Hoogmade. Dit heeft niet het gewenste resultaat 
opgeleverd, ondanks de voordelen van het werken als vrijwilliger op de overblijf 
(zoals de ruime vrijwilligersvergoeding van 10,- per keer).  
 
Om de overblijf toch op verantwoorde wijze te draaien hebben wij pedagogisch 
medewerkers van FloreoKids ingezet op de leeggevallen plekken. Een kwalitatief 
goede oplossing, maar ook een dure: het uurloon van een opgeleide pedagogisch 
medewerker ligt aanzienlijk hoger dan de vrijwilligersvergoeding.  
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Tariefverhoging 
Als er niets verandert zal het tarief van de overblijf met minimaal 10% verhoogd 
worden. Dit is een noodzakelijke eerste stap en (nog) geen kostendekkende 
oplossing. 
  
De eerste maanden van het nieuwe schooljaar zullen wij, in nauwe samenwerking 
met de school,  wederom heel actief op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers. Mochten 
wij er in slagen om meer vrijwilligers aan te trekken, dan kan de tariefstijging ingaan 
vanaf januari 2020 en verder enigszins beperkt blijven. 
 
Overblijfkracht worden? 
Als overblijfkracht werk je samen met andere vrijwilligers en een pedagogisch 
medewerker en zorg je ervoor dat kinderen en docenten een leuke en ontspannen 
pauze hebben. 
 
Je ontvangt een ruime vrijwilligersvergoeding van € 10,- per keer, je kind(eren) 
blijven gratis over op een dag dat je de overblijf doet en je kunt kosteloos deelnemen 
aan interessante workshops (bijvoorbeeld over typisch jongensgedrag, praktische 
EHBO, etc.). Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we dringend mensen 
nodig! 
 
 
Heb je interesse om een of meer dagen per week mee te helpen bij de overblijf 
van Ter Does, of wil je meer informatie?  
Neem dan contact op met Wieteke van Bostelen via lunchtijd@floreokids.nl of 
071-5817777.  
 
 
 

Agenda 
Juli  Vr 12  TDM / Rapporten  
  Ma 15  Schoonmaakavond      
  Di 16   Eindmusical groep 8 aanvang 13.30 uur voor gr. 1 t/m 7 
  Wo 17    Eindmusical groep 8 aanvang 20.00 uur, voor ouders en 
                                          genodigden 
  Vr 19  Eindkring / Aanvang zomervakantie  12.00 uur. 
 

  22-07-2019 t/m 30-08-2019 Zomervakantie 

 
September Ma 2       eerste schooldag aanvang 8.30u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lunchtijd@floreokids.nl
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Tot slot 
Dit is alweer de laatste TDM van dit schooljaar. Het is de moeite waard om eens 
terug bladeren in de TDM’s van het afgelopen jaar. Wat wordt hier op ter Does toch 
ontzettend veel gedaan met de kinderen. Wat mogen we trots zijn op onze juffen en 
meesters die hard werken aan de toekomst van jullie kinderen. Ik wens iedereen 
alvast een fantastische vakantie toe. Geniet er van . We zien elkaar op 2 september. 
 


