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Kerstviering 
Helaas zijn we dit jaar niet in staat om de traditionele kerstviering in de kerk te vieren. 
Natuurlijk hebben we overwogen of dat op een andere plek zou kunnen. De echte 
sfeer van de kerstviering, vind je echter alleen maar terug in het kerkgebouw en 
daarnaast is het zo goed als onmogelijk om naast 120 kinderen, nog veelal het 
dubbele aantal bezoekers ergens onder te brengen. 
Daarom zijn we voor dit jaar op zoek gegaan naar een nieuwe invulling voor de kerst. 
Een gezellig moment waarop we met elkaar samenkomen en de kerstgedachte niet 
aan ons voorbij laten gaan. 
We gaan met de kinderen dineren in hun eigen klaslokaal. De kinderen brengen 
allemaal zelf iets lekkers mee. Er wordt een taakverdeling gemaakt zodat de 
kinderen weten wat ze mee kunnen brengen. 
Op woensdagavond 18 december tussen 17.45u en 18.00u worden de kinderen op 
school verwacht. Ze komen dan met hun lekkers naar de eigen groep en zullen daar 
samen met de leerkracht aandacht besteden aan het kerstverhaal. 
Om 18.45u komen de kinderen met de klas naar buiten. Waar we samen met de 
Harmonie de avond muzikaal zullen afsluiten.  
Ondertussen zorgt de ouderraad voor wat lekkers.  
Bij deze bent u allen vanaf 18.45u van harte uitgenodigd voor deze feestelijke 
afsluiting. 
 

Op vrijdagochtend 20 december hebben we dit schooljaar geen kerstontbijt.  
De school gaat om 11.00u uit  
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Sint is alweer in Spanje 
Wat was het weer een prachtige aankomst 
van Sinterklaas dit jaar. Traditioneel kwam 
hij met de pakjesboot naar Hoogmade waar 
hij werd verwelkomd door de kinderen van 
Floreokids en ter Does. Ook de 
muziekvereniging en DJ Alex waren ter 
plekke om het geheel muzikaal te 
ondersteunen. In het nieuwe schoolgebouw 
werden de Sint en zijn pieten gastvrij 
ontvangen en ze hebben daar een 
ontzettend leuke ochtend beleefd. Graag 
danken we de ouderraad voor haar bijdrage 
aan dit Sinterklaasfeest. Ze hadden het 
weer fantastisch georganiseerd. Fijn dat we 

altijd weer ouders hebben die er een mooie dag voor kinderen van willen maken 
 

Staking 30 en 31 januari 
Op 30 en 31 jan is er door de Algemene Onderwijsbond een landelijke staking 
uitgeroepen. Dit alles heeft te maken met het feit dat het kabinet geen structureel 
geld beschikbaar heeft gesteld. Als er geen structureel geld is, kun je structureel ook 
geen leerkrachten aannemen dus dat schiet allemaal niet op. 
Het is goed om er alvast rekening mee te houden dat de staking doorgaat en de 
school dicht is op die dagen ook al zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO 
op 12 december positief afgerond. Nadere informatie volgt! 
 

Aula in kerstsfeer 

Dankzij onze ouderraad is er prachtige kerstboom geplaatst in de aula, die feestelijk 
is verlicht, 
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En ook de ramen van het 
schoolgebouw zijn weer 
prachtig geschilderd door 
onze creatieve ouders. Heel 
mooi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ouderraad bedankt 
 
December is de maand van de 
feestelijkheden. Gelukkig hebben wij een 
fantastische actieve ouderraad die ons 
daarbij volop ondersteunt. Ze organiseren de 
aankomst en het bezoek van Sint aan de 
school en zijn daarbij aanwezig. Ze zorgen 
voor een gezellige opvang op het schoolplein 
na de kerstviering in klassen en ze hebben 
een prachtige grote kerstboom in de aula 

geplaatst die feestelijk is versierd. Heel fijn dat je in deze tijden op de ouderraad kunt 
rekenen. We zijn ze daar heel dankbaar voor.  
 

Agenda 
December Vr 13  TDM 
  Wo 18  Kerstspel 18.00 in het schoolgebouw.18.45u afsluiting. 
  Do 19  Brandalarm 
  Vr 20  11.00 uur Kerstvakantie (geen kerstontbijt dit jaar) 
 

  23-12-2019 t/m 03-01-2020 Kerstvakantie 

Januari  Ma 6  Start groot wereldverkenningsproject 
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Tot slot 
Het jaar zit er weer bijna op. In de zomervakantie zijn we ernstig geschrokken door 
hetgeen juf Angela is overkomen. Juf Wendy en juf Suzanne hebben dit eerste half 
jaar uitstekend opgevangen. Met Angela gaat het gelukkig steeds beter. Afgelopen 
woensdag was ze op school om met het hele team te lunchen. Fijn om haar weer 
even in ons midden te hebben. Ook zijn we blij met onze onderwijsondersteuners, die 
ons in alle groepen voorzien van extra hulp. Zieke leerkrachten hebben we gelukkig 
nauwelijks want vervangers zijn zeldzaam geworden. Het onderwijs werd in de 
afgelopen periode geteisterd door stakingen. De problemen worden steeds groter 
want nieuwe leerkrachten zijn er nauwelijks meer. We hopen dat het tij gaat keren. 
Anderhalf jaar zitten we inmiddels in ons prachtige nieuwe schoolgebouw en we 
genieten er allemaal van. Iedere keer wordt het weer een stukje verder ingericht.  
Ook de speelzaal is inmiddels voorzien van prachtige nieuwe materialen betaald door 
de stichting WIJdevenen. Fijn dat ze ons daarin gesteund hebben.  
Zoals elk jaar is er door het team van onze school weer geweldig werk verricht. We 
hebben een team dat zeer gemotiveerd is en prima samenwerkt in een uitstekende 
sfeer. Ze hebben een positieve mentaliteit en vertonen een grote inzet. Ook dit jaar 
verdienen ze weer een groot compliment. Laat ze dat ook eens weten. Ze zullen er 
blij mee zijn. 
Ter Does is een fijne school waar kinderen ouders en leerkrachten samen het beste 
voor uw kinderen proberen te doen. Iets waar we heel erg trots op mogen zijn.  
Ik wens u alvast hele fijne kerstdagen toe en een bijzonder gelukkig 2020. 
 


