
 1 

 

 
 

 

        
 
 
 
 
   
Kijk óók op: www.terdoes.nl 
Voor nog meer informatie over onze school 
Of volg ons op Twitter onder terDoes    Jaargang 26 

         Nummer 14 
         22-11-2019  
         Redactie:  Kees Hagenaars 

 

Rapportavond         
Beste ouders, 
Vrijdag ontvangen alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport. 
Op woensdag 27 november hebben we een inloopmiddag. U kunt tussen 12.15u. 

en 12.45u het werk van uw kinderen in groep 3 t/m 8 bekijken. Voor een kort gesprek 
kunt u tussen de middag ook bij de leerkracht van groep 1 /2 terecht. Ook ’s avonds 

hebt u die mogelijkheid in de groepen 3 t/m 8 maar dan tussen 21.00u. en 21.30u. 
De leerkrachten zijn op beide momenten aanwezig om de vragen die u eventueel 
hebt, te beantwoorden. 

 
Als U uitgebreider geïnformeerd wilt worden, kunt u een afspraak maken voor een 

10-minutengesprekje. U moet dan de bijgaande strook (zit in de rapportmap) invullen 
en die uiterlijk maandag 25 november inleveren. Wij kunnen op basis daarvan een 
zodanig schema maken, dat de gesprekken op elkaar aansluiten. U hoort dan 

dinsdag van ons wanneer U wordt verwacht. 
Op dit strookje kan bovendien worden aangegeven welke leerkracht van de groep U 

wenst te spreken. Als U het noodzakelijk vindt met beide leerkrachten een gesprek te 
voeren, vul dan allebei de namen in. Dit kan dit jaar alleen in groep 3-4a. Omdat juf 
Suzanne in twee groepen werkt, kunnen in groep 4b-5a en 5b-6 alleen gesprekken 

met één van de leerkrachten worden gevoerd. We zullen zelf kijken hoe we dat zo 
evenredig mogelijk kunnen verdelen.  

We verzoeken U vriendelijk op tijd aanwezig te zijn en de vragen kort en bondig te 
houden, zodat het tijdschema kan worden gehandhaafd. In geval van tijdgebrek, is 
het verstandig een nieuwe afspraak met de leerkracht te maken. 

 
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen twee rapporten. Dit heeft te maken met het 

observatiesysteem KIJK. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen hun eerste rapport op 
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7 februari. In de week na het rapport op maandag 10 en op donderdag 13 februari 

willen we graag samen over het rapport van uw kind spreken.  
 

Ook kunt U een 10-minutengesprek aanvragen met de directeur van de school. In dit 
gesprek kunnen allerlei zaken o.a. van organisatorische aard aan de orde worden 
gesteld.  

Uw kind krijgt een digitaal rapport. Alle gegevens van uw kind zijn in de computer 
opgeslagen, ook de cijfers en opmerkingen. Door ons administratiesysteem kunnen    

we die gegevens verwerken op een rapport dat door de computer wordt uitgedraaid. 
 

Sinterklaas komt op 5 december op ter Does (van de Sint commissie)   

Op donderdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten, onze school een 
bezoekje brengen. Daar kijken we natuurlijk naar uit!    

De kinderen van de bovenbouw kunnen al beginnen met hun surprises. De 
enveloppen worden binnenkort uitgedeeld dus er kan voor 5 euro iets leuks gekocht 

worden.   
 
  

 
 
 

 
De kinderen van de onderbouw zijn helemaal in de ban van het 
Sinterklaasjournaal. Sint heeft een nieuw paard, Ozosnel. Ook krijgen de kinderen 

fopcadeautjes van Malle Pietje. Op school hebben we een stal gemaakt 
voor Ozosnel, om even bij te komen van alle nachtelijke avonturen . Heeft u nog iets 

te leen voor de stal?     
De Kijkpiet neemt binnenkort een kijkje en een dezer dagen komt de Rommelpiet ook 
vast weer op ter Does!   
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In het schema is duidelijk te zien hoe de donderdag gaat verlopen :   

 
Let goed op:   

De kinderen gaan tussen de middag naar huis of naar de overblijf!    

    
 

8:00     
De kinderen van groep 5 tot en met 8 brengen hun surprise naar de groep                 

en gaan terug naar het schoolplein.   
8:10     
Alle kinderen komen op school, de bel gaat en ze gaan met hun jas aan de    

groep in.    
8:15    

Samen vertrekken we naar “Kom eten”, waar we al zingend Sint 
welkom   gaan  heten.   
(U mag ook komen kijken, maar dan wel achter de kinderen graag. Zo kan iedereen 

het goed zien.   
 8:30     

Sint komt aan, na het welkomstwoord van meester Kees, muziek van DJ Alex en ons 
gezang en de fantastische muzikale begeleiding van leden van de Heerlijkheid 
Hoogmade   

8:40     
Sint gaat naar de allerjongsten bij ons op school, vervolgens naar groep 1/2.         

Na de pauze komt hij ook in de andere groepen.     
 12.00  
Nadat we de Sint hebben uitgezwaaid vanaf school, gaan de kinderen naar huis of 

naar de overblijf.    
13:15    

Alle kinderen komen weer op school en hebben een feestelijke voortzetting van de 
dag.       

15:15  

Alle kinderen gaan naar huis.   
De kinderen krijgen deze dag een tussendoortje van de OR, ze hoeven dus 

niets mee te nemen voor in de pauze.    
   
We wensen ieder veel plezier deze dagen!   

   

Voortgang onderzoek continurooster 
In de vorige TDM is de uitslag van het onderzoek naar de tevredenheid over de 

huidige lestijden en de behoefte aan een alternatief daarvoor, 
bekend gemaakt. 

76% was positief over het huidige rooster maar 80% gaf ook aan 
nader geïnformeerd te willen worden over andere mogelijkheden. 

Samen met de medezeggenschapsraad is daarom besloten een 
verkennend onderzoek te doen naar andere schooltijden zodat 
onze ouders weten wat de mogelijkheden zijn met daaraan 

gekoppeld de voor- en nadelen. 
Het team van de school zal hiertoe de eerste aanzet geven, gezien 

het grote belang voor het onderwijs, de kinderen en het personeel 
en dit voortdurend terug koppelen naar de MR. Zodra het 
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onderzoek, wat wel enige tijd in beslag zal gaan nemen, loopt, worden alle ouders 

ook tussentijds daarover geïnformeerd.  
 

 

Nieuwe schoonmakers 
Al langere tijd zijn we ontevreden over het hu idige schoonmaakbedrijf. Dat was ook 
bij andere scholen van Wijdevenen het geval. Daarom is vorig jaar al besloten om te 
gaan werken met een systeem van vaste schoonmakers die in dienst komen bij 

Wijdevenen. Het heeft even geduurd voordat dit organisatiemodel klaar was, alle 
contracten konden worden opgezegd en nieuw personeel kon worden aangenomen. 

Maar op 1 december is het dan eindelijk zover. Vanaf die datum zal het hele 
schoolgebouw voortaan worden schoongemaakt door twee vaste schoonmaaksters, 
in dienst van Wijdevenen. Voor ter Does zijn dat Joanna Chylinski en Iwona 

WZgarda, die beiden kinderen op onze school hebben. Joanna heeft een eigen 
schoonmaakbedrijf, dus verstand van zaken. Ze hebben er zin in om het gebouw 

eens goed aan te pakken en achterstallig schoonmaakonderhoud weg te werken.   
 
 

Agenda 
November Vr 22  Rapport / TDM 

  Wo 27  Rapportavond 
  Do 28  Studiemiddag (alle leerlingen zijn vrij) 
     

December Do 5  Sinterklaasviering 
  Vr  6  Spelochtend/middag 

  Vr 13  TDM 
 
 

Tot slot 
We wensen iedereen weer een fijn weekend toe 

 


