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Rapporten kleuters
Op vrijdag 7 februari krijgen de kinderen van groep 1 en 2 hun eerste rapport. De
rapportgesprekken vinden in de week daarna plaats. Inschrijven voor het gesprek
kan via het briefje op de deur. Ook ouders van kinderen die nog geen rapport krijgen
in groep 1 kunnen een afspraak maken met juf Joke

Informatiemiddag nieuwe leerlingen
Op maandag 17 februari worden de ouders van nieuwe leerlingen uitgenodigd
voor een bijeenkomst op school. Tussen 13.30u en 15.00u wordt ze uitgelegd waar
ter Does voor staat, wat we allemaal doen op onze school en wat er precies in de
kleutergroepen gebeurt. Nadere info kunt u vinden op onze website
www.terdoes.nl. Aan kinderen van wie de
adressen bekend zijn, is een uitnodiging gestuurd
aan nieuwe ouders. Dat zijn veelal de kinderen
die op de peuterspeelzaal of bij de Bonte Koe
zitten. Als u op de betreffende middag aanwezig
wil zijn, meld u zich dan aan via info@terdoes.nl

Groot Geschiedenisproject afgesloten
Op woensdag 5 februari was het dan eindelijk zover. Vier een halve week lang waren
de kinderen met hun leerkrachten bezig geweest met het verkennen van een deel
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van de geschiedenis en nu mochten ze aan elkaar en aan hun ouders laten zien wat
ze allemaal gedaan hadden.
Alle lokalen waren prachtig ingericht en de kinderen stonden trots maar wel een
beetje zenuwachtig bij hun onderdeel van de geschiedenis klaar met hun
opdrachten.
’s Morgens speelde eerst de helft van de kinderen het spel. De groepen bestonden
uit kinderen van alle leeftijden en de kinderen uit groep 6-7 en 8 waren de leiders.
Met het spelblad in hand gingen naar de verschillende stands waar ze allerlei
opdrachten konden uitvoeren en dat verliep fantastisch.
Zo mochten ze in groep 1-2 meezingen met een heel moeilijk lied over
dinosaurussen,

werd met een mindmap en prachtige werkstukken alles deskundig uitgelegd over
dino’s
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moest de juiste naam bij de juiste foto worden geplaatst

en moesten er dino’s worden geteld in een prachtig gemaakt landschap
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In groep 3-4 vochten de ridders in een steekspel en probeerden elkaar uit het zadel
te duwen

moest je de belofte afleggen en werd je tot ridder geslagen.
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Dat gebeurde zelfs ook bij grote ridders

En maakte je kennis met wapens, schilden en kastelen.
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In groep 4-5 kon je verkleden als oermens en werd er een stoere foto gemaakt,

kon je hunebedden bouwen,
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oertekeningen maken zoals we die in grotten hebben gevonden

en een heerlijk visje boven het vuur roosteren.
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In groep 5-6 kon er Romeins gegeten worden,

hadden de kinderen zelf een prachtige en goed werkende waterklok gemaakt,
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kon je een Romeins hinkstapspel uitproberen,

en leerde je Romeinse cijfers.
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In groep 7-8 kon je proberen de schilders te herkennen uit de Gouden Eeuw.

de juiste bordjes bij de juiste gevels leggen,
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leerde je alles over het leven op de schepen en de VOC

en leerde je de kruiden en specerijen uit het Verre Oosten kennen

’s Avonds waren ouders en belangstellenden aan de beurt om het spel te spelen.
Velen herinnerden zich nog hoe zij vroeger op ter Does hun eigen grote project
hadden afgesloten. De belangstelling was enorm. Ook opa’s en oma’s, broertjes en
zusje kwamen langs om alles wat gemaakt was te bewonderen.

11

Het was een fantastisch project waar door de kinderen en de leerkrachten 4,5 week
keihard aan is gewerkt. Het heeft nogal wat inspanning gekost en ik wil dan ook alle
leden van team een bijzonder groot compliment geven voor de inzet die ze hebben
verricht en de flexibiliteit en creativiteit die nodig was om dit prachtige project op te
zetten en natuurlijk voor de prachtige historische kleding die ze droegen. Een team
om trots op te zijn. En de kinderen, wat waren ze enthousiast, wat konden ze hun
onderwerpen goed uitleggen, wat speelden ze het spel met de jongste kinderen goed
en wat hadden ze prachtige dingen gemaakt. Kinderen om trots op te zijn.
Ook de ouders die tijdens het project in de groepen hebben meegewerkt op wat voor
manier dan ook, willen we heel hartelijk bedanken.

Studiemiddag 12 februari op woensdagmiddag
Op 12 februari hebben we weer een studiemiddag. Aangezien deze op
woensdagmiddag valt, moeten de kinderen ’s morgens gewoon naar school.

Studiedag 12 maart voor groep 1-2
Op 12 maart is er een studiedag voor groep 1-2. Alle kinderen van groep 1-2 zijn die
dag vrij.

Prachtige nieuwe raamschildering
Ellen en Lorainne zijn weer volop aan het schilderen geslagen en hebben een
prachtige nieuwe schildering aangebracht op de ruit bij de bibliotheek. Het ziet er
allemaal weer ontzettend vrolijk uit. Heel fijn dat jullie hier weer flink wat tijd in
hebben gestoken. We zijn jullie daar heel erg dankbaar daarvoor.
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Foto leerplein
Deze prachtige uitvergrote foto hangt sinds dinsdag op het leerplein op de
bovenverdieping van ons schoolgebouw. Hij is gemaakt door meester Rob vanuit zijn
drone. Aangezien hij hier de fotowedstrijd van Kaag en Braassem mee heeft
gewonnen ( zie onderstaand persbericht) leek het ons een mooi idee te foto te laten
uitvergroten en in de school te hangen. Dat laatste was nog even lastig want hij
moest boven het trapgat worden gehangen. Gelukkig hebben we Berry Borst. Hij
heeft voor ons de klus geklaard en de enorme foto netjes boven het trapgat
gehangen. Berry bedankt daarvoor!
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Rob Looijenstein wint fotowedstrijd Kaag en Braassem
Door • Alles in Kaag en Braassem • woensdag 18 december 2019 om 14:42
Gisteravond werd de winnaar bekend gemaakt van de fotowedstrijd van gemeente
Kaag en Braassem. Rob Looijenstein was de gelukkige en wilde graag de hoofdprijs,
een helikoptervlucht, inruilen voor iets anders… Een boom!
De fotowedstrijd begon afgelopen mei. Winnaar Rob: ‘’Foto’s maken is een hobby
van mij. Als het weer het toelaat wil ik nog wel eens een poging wagen een plaatje te
schieten met mijn drone.’’ Het leek hem leuk als er bij de fotowedstrijd eens een foto
van Hoogmade zou bij zitten. ‘’Dat was mijn drijfveer.’’
Of hij het had verwacht? ‘’Nee, niet echt. Er zaten andere kandidaten bij van wie hun
foto’s het journaal halen. Ik dacht weinig kans te maken, maar ik ben aangenaam
verrast!’’
Ander perspectief
‘’De foto heeft door het vogelzicht een heel ander perspectief, wat ‘m
onderscheidend maakt. Ook was de dag dat ik de foto nam een prachtige dag. Je
ziet veel verschillende aspecten van de gemeente erop.’’
De prijs van de fotowedstrijd was een helikoptervlucht. Echter heeft de winnaar deze
prijs terug gegeven. ‘’Het past niet bij mij. Met de geluidsoverlast van Schiphol en
gezien het milieu heb ik iets anders bedacht: een boom! Dit is wel goed voor de
natuur en zo heeft iedereen er indirect iets aan.’’
En dat idee werd omarmd door de gemeente en de aanwezigen. ‘’Ik heb geluk dat ik
er mijn eigen draai aan mocht geven.’’ Hij krijg tot tweemaal toe een luid applaus van
het publiek dat bij de bekendmaking aanwezig was.

Carnaval!

( door de carnavalscommissie)

Vrijdag 21 februari hebben we weer feest op Ter
Does.
Op die dag vieren we carnaval! We gaan oefenen
met de polonaise en kiezen “De raad van elf”. Ze
komen er prachtig uit te zien, met mooie capes,
gemaakt door een ouder van school.
Het thema is zoals elk jaar ‘Doe maar lekker gek’.
De ouderraad versiert de school; de kinderen
hoeven qua versiering niks mee te nemen.
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen.
Een tip: Op het informatiebord bij binnenkomst in
de school hangt een A4-tje waar wij als
leerkrachten zijn geslaagd voor het groot project.
Niets moet, het mag.
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We gaan deze vrijdag een leuk spelletjescircuit doen met alle kinderen van de school
en ook Floreokids zal zeker in de feeststemming komen. “De raad van elf” zal langs
de klassen gaan en aan het einde van de ochtend de mooist verklede kinderen
bekend maken. Ook mogen zij natuurlijk hun keuze met ons delen in de
personeelskamer onder genot van een hapje en drankje.
Voor het eten van 10 uur wordt gezorgd, dus de kinderen hoeven niets mee te
nemen. ‘s Middags zijn alle kinderen vrij. De vakantie is dan begonnen!
We gaan er met elkaar een mooie feestdag van maken!

Agenda
Februari

Vr 7
Wo 12
Ma 17
Vr 21

TDM / Rapport 1-2
Studiemiddag op woensdagmiddag
Inschrijven nieuwe leerlingen
Carnaval (alle leerlingen zijn ’s middags vrij)

24-02-2020 t/m 28-02-2020
Maart

Do 12
Vr 13

Voorjaarsvakantie

Studiedag groep 1-2 ( leerlingen van 1-2 zijn vrij)
TDM

Tot slot
We wensen iedereen weer een heel fijn weekend toe!
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