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Start van het nieuwe schooljaar 
Op 31 augustus zijn de teamleden met de kinderen gestart met het nieuwe 
schooljaar. Een anders-dan-anders-schooljaar: het eerste schooljaar zonder meester 
Kees en een schooljaar dat vooralsnog in het teken staat van corona. Samen 
bekijken we wat we allemaal, ondanks de strenge regels, wel kunnen doen, zodat we 
er samen een leerzaam en gezellig schooljaar van kunnen maken. Geeske 
Hoogenboezem heeft de taken van meester Kees overgenomen. U kunt Geeske alle 
dagen bereiken per telefoon of per mail. 
 

Groene vingers gezocht.                                         (door Wendy Filemon) 

 
We zijn dit jaar van plan om met groep 5B/6 te starten met schooltuinen. 
Schooltuinen is misschien een groot woord, omdat we het op het schoolplein willen 
gaan doen in een daarvoor, eerder in het bestemmingsplan van het schoolplein, 
bepaalde hoek van het plein. Deze ruimte is beperkt en moet nog geschikt gemaakt 
worden. Dat houdt in dat er een duidelijke afscheiding moet komen, de grond moet 
worden bewerkt en onkruidvrij worden gemaakt en er moeten moestuinbakken 
gemaakt en geplaatst gaan worden. Dat is echter iets dat later dit jaar aan de orde 
gaat komen.  
Allereerst ga ik starten met het opstarten van een werkgroep “schooltuinen”, waarvan 
ik zelf van plan ben om de coördinator te worden. Ik ben op zoek naar mensen met 
ervaring en ook verstand van moestuinen, die mij kunnen adviseren en helpen bij de 
opstart  hiervan. 
Later dit jaar heb ik hulp nodig om de ruimte op het schoolplein geschikt en startklaar 
maken en nog later dit jaar zoek ik hulp bij het helpen en begeleiden van mij en de 
kinderen tijdens het moestuinieren. Het daadwerkelijke starten van de schooltuinen 
zouden we in het komende voorjaar willen laten beginnen, mits het ons gelukt is om 
de grond en tuinen startklaar te maken. 
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Buiten de kennis en ervaring zijn we ook op zoek naar ouders die ons kunnen helpen 
met het leveren van materialen, eventueel mest, zaden en ander materiaal dat we 
nodig hebben. 

 
 
Door te gaan tuinieren met de kinderen leren ze wat groenteplantjes nodig hebben 
en hoe ze groeien. Ze leren groentes te zaaien, te verplanten, te verzorgen en hoe 
en wanneer er kan worden geoogst. Buiten dat het hartstikke leuk is om buiten in de 
natuur bezig te zijn is het ook nog eens heel gezond om te doen………en om de 
uiteindelijke oogst te bereiden en gezamenlijk op te eten. 
Met de hele school doen we mee met het project ‘Schoolplein vergroenen’, zodat alle 
kinderen iets leren over het verbouwen van voedsel. 
 

Overblijven 
Op maandag, dinsdag en donderdag blijven steeds meer kinderen over. Dankzij 
FloreoKids is de overblijf bij ons op school goed geregeld en is het vooral ook heel 
gezellig. Wij zijn altijd op zoek naar ouders die willen helpen bij het overblijven. Dus 
… heeft u tussen de middag tijd en zin om gezellig met de kinderen te eten en buiten 
te spelen, meld u dan aan bij Sacha Schouten, Centrale coördinator Lunchtijd, via 
071-5817777 / 06-16208979 of s.schouten@floreokids.nl. 
Ook opa’s of oma’s of andere betrokkenen die dit leuk vinden, zijn van harte welkom 
om te komen helpen. Op de dagen dat u komt helpen, blijft uw kind(eren) natuurlijk 
gratis over. 
Als uw kind een keer extra komt overblijven kunt bellen met 071-2001380. Dit is het 
nummer van de Bonte Koe/Barg.  
 

Trommels en bekers 
Er blijven nogal eens trommels en bekers op school en op het schoolplein achter. Wij 
hebben inmiddels een hele verzameling. Omdat ouders niet in de school mogen 
komen, is het lastig om de trommels en bekers weer thuis te krijgen. De bak met 
verloren trommels zetten wij nu regelmatig bij het hek, zodat u kunt kijken of er iets 
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van uw kinderen tussen zit. Om zwervende bekers en trommels te voorkomen is het 
handig om de naam van uw kind op de trommel te zetten. 
 

Muziek 

 
 

Nieuws van het CJG 

 
Op 24 september 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in 
samenwerking met Tischa Neve een webinar over eerste hulp bij ruzie en conflicten 
tussen kinderen. Het is bedoeld voor alle ouders met kinderen van 2 tot en met 12 
jaar. 
 
Broers en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes…. Dat 
verloopt niet altijd even soepel en zonder gedoe. Dat geeft 
niet en hoort erbij, maar het is wel fijn als jij als ouder je 
kinderen kunt begeleiden om hier zo goed mogelijk mee 
om te gaan. En waarom zijn ruzietjes en conflicten 
eigenlijk best heel goed voor een kind? 
In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je 
computer volgt) neemt kinderpsycholoog en 
opvoedkundige Tischa Neve je mee in het thema ruzie en conflicten vanuit een 
oplossingsgerichte en positieve benadering.  
 

Muziekles 2020-2021  

1,2,3 Muziek (5-7 jr) 

Muzikale Oriëntatie (8-9 jr)    

Algemene basiscursussen (12 lessen) op             

woensdag / vrijdag middag 

----------------- 

  Gitaar-Piano-Slagwerk-Viool-Cello-Harp  

Blokfluit-Dwarsfluit- Klarinet-Saxofoon 

Kennismakingslessen (groepscursus, 10 

lessen)        

----------------- 

Samenspel  

voor kinderen die al een instrument bespelen: 

Gemengd ensemble (9-12 jr)                                         

Gitaar ensemble  (9-12 jr)                                         

----------------- 

Start curusjaar 14 september.                                   

Voor meer informatie en andere cursussen: 

www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl 
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Een webinar vol met heldere, praktische uitleg die je gelijk kunt toepassen in de 
praktijk: 

• Waarom ruzie en conflicten tussen broers en zussen eigenlijk heel goed zijn… 
• Wat kun je als ouder doen om ruzies en conflicten niet de spuigaten uit te 

laten lopen? 
• Hoe leer je je kinderen ermee omgaan? 
• Waar bemoei je je wel en niet mee? 
• Hoe steun je je kind bij een ruzie of conflict met een vriendje of vriendinnetje? 

Dit webinar vindt plaats op donderdag 24 september van 20.30 tot 21.30 uur. 
Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl 
 

Agenda: afscheid van Meester Kees op 2 oktober 
 

 
Vrijdag 17 juli heeft Kees Hagenaars na 43 jaar afscheid genomen van basisschool 

ter Does in Hoogmade. 
De afscheidsreceptie zal plaatsvinden in basisschool ter Does op vrijdag 2 oktober. 

Kees zou het ontzettend leuk vinden om u nog even persoonlijk gedag te zeggen. 
 

In verband met de huidige Coronamaatregelen, kunnen we niet iedereen gelijktijdig 
ontvangen. 

 
We verzoeken u daarom vr 25 september te laten weten of u komt en een keuze te 

maken uit onderstaande tijdsblokken.  
Blok 1:          16.00-16.45 uur 
Blok 2: 16.45-17.30 uur 
Blok 3: 17.30-18.15 uur 
Blok 4: 18.15-19.00 uur 

U kunt uw reactie sturen naar m.dendubbelden@wijdevenen.nl  
 
 

Tot slot 
 
Als team hebben we een fijne start gemaakt dit schooljaar. Wij kijken uit naar een 
schooljaar waarin we samen (kinderen, ouders, leerkrachten en betrokkenen in het 
dorp) kunnen leren en spelen. 
 

http://www.cjgcursus.nl/
mailto:m.dendubbelden@wijdevenen.nl

