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Welkom! 
 
Welkom is een belangrijk thema in november en 
december: welkom voor Sinterklaas en in de 
adventstijd gaan wij samen met de kinderen het 
Kerstkind welkom heten. Op dit moment zijn we 
allemaal in de ban van het geheimzinnige Sintverhaal: 
hoe zit het nu met die bewegende zakken en zouden 
wij op school ook mee mogen doen met de Sint-bingo? 
Het is een heerlijke, spannende tijd. In deze TDM leest 
u alvast meer over het Sinterklaasfeest en over alle 
andere dingen die we doen. 
 

 
Sinterklaas komt op 4 december op ter Does        (van de Sintcommissie)   
 
Op vrijdag 4 december komt Sint, onze school een bezoekje brengen. Daar kijken we 
natuurlijk naar uit!  Dit jaar zal hij op het schoolplein een muzikaal warm welkom 
krijgen en is iedere groep erbij. Helaas zonder ouders dit jaar. 
Vandaag hebben we vandaag in veel groepen de Sinterklaas-bingo gespeeld. Het is 
geweldig dat Sinterklaas voor ons de bingo-plaatjes trekt en aan het bingo-rad draait. 
De Sint weet ook heel precies wanneer er iemand bingo heeft. Wat knap dat zo’n 
oude man nog helemaal meegaat met dit digitale tijdperk. 
Op 4 december krijgt Sint een mooie plek in de aula; zo hoeft hij niet naar alle 
groepen. De kinderen komen per groep naar Sinterklaas toe. Zo houden we het 
speciaal en veilig. De aula ziet het inmiddels weer sfeervol uit met allerlei cadeautjes. 
Zelfs in de bibliotheek- boom hangen de pakjes.   
De kinderen van de bovenbouw hebben allemaal een envelop gekregen en kan er 
voor 5 euro iets leuks gekocht worden. De lootjes zijn deze week ook getrokken. We 
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wensen ieder kind veel plezier met het maken 
van de surprise, het schrijven van een prachtig 
gedicht en het kopen van een leuk cadeautje. 
We hebben afgesproken dat vuurwerk geen 
geschikt surprisecadeautje is. En natuurlijk 
maak je je gedicht en je surprise helemaal zelf! 
Op donderdag 3 december moeten de 
surprises al naar school gebracht worden. Dat 
kan tot 17:00 uur.   
De kinderen van de onderbouw zijn helemaal in 
de ban van het Sinterklaasjournaal.    
Ook doen we leuke activiteiten in de groep. We 
spelen het spel BINGO en Sinterklaas is online 
erbij! Natuurlijk knutselen we ook rond dit 
thema.     
  
We hanteren dit jaar de normale 
schooltijden. We wensen ieder veel plezier in 
deze bijzondere tijd!   

 

 Gefeliciteerd, mediatoren van Ter Does!                (Door Wendy Filemon)     
 
Op donderdag 12 november namen de nieuwe mediatoren uit groep 6 en 
7 hun diploma in ontvangst. Aan het einde van de ochtend kregen zes leerlingen van 
groep 6 en vijf leerlingen van groep 7 officieel uit handen van juf Geeske hun wel 
verdiende mediatie-diploma overhandigd.  
Ook al hadden de leerlingen hard gewerkt, veel geoefend en zich nieuwe 
vaardigheden aangeleerd, ze waren er nog niet van overtuigd dat ze allemaal hun 
diploma zouden halen. Het bleef spannend tot aan de uitreiking.   
Wij hebben in drie cursusmomenten gezien dat de leerlingen leerden wat het lastige 
woord parafraseren betekent en hoe je het vervolgens moest gaan toepassen bij het 

mediëren. Verder is er hard gewerkt aan 
het leren om actief te luisteren en goed 
door te vragen als de ander zijn verhaal 
vertelt. Voor iedereen was het duidelijk 
dat er geen partij gekozen mag worden 
door de mediatoren en dat het een kunst 
is om de oplossing uit de ander te laten 
komen. Om de vaardigheden goed onder 
de knie te krijgen is er veel geoefend met 
rollenspellen. Wat waren we trots op onze 
mediatoren toen ze afgelopen 
donderdagochtend allemaal lieten zien dat 
ze alle vaardigheden onder de knie 
hadden in het laatste rollenspel. Voor de 
trainer Harriët, voor juf Geeske 
en voor mij was het overduidelijk dat 
deze groep leerlingen hun 
diploma hadden verdiend! Gefeliciteerd 
allemaal! 
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Kansrijke combinatiegroepen 
 
Al eerder schreven we erover: als team zijn wij bezig om ons onderwijs in 
combinatiegroepen nog effectiever vorm te geven. Daarbij krijgen wij ondersteuning 
van Anita de Bie van Cedin. Deze week is Anita bij ons in de groepen geweest om te 
kijken hoe wij haar tips in de praktijk toepassen. 
In alle groepen werken wij nu met de spellingstrein. De trein ziet er zo uit: 
 

 
Tijdens de spellinglessen zetten de kinderen consequent de stappen van de 
spellingtrein: je zegt het woord hardop, je hakt het woord in klankgroepen, je denkt 
na, je schrijft het op en je controleert je eigen werk. 
De spellingsinstructie wordt niet meer apart voor de verschillende jaargroepen 
gegeven. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld groep 7/8 van meester Rob één 
spellingsles krijgt waarin zowel de leerstof van groep 7 als de leerstof van groep 8 
verpakt zit. Alle kinderen weten wanneer zij aan de beurt zijn om een woord te 
schrijven en welke taak of opdracht voor wie is bedoeld. 
Deze manier van werken gaat ons veel tijd opleveren. Deze tijd kunnen we in de klas 
besteden om kinderen die dat nodig hebben in kleine groepjes extra te helpen. Op dit 
moment zijn we nog volop aan het leren: het voorbereiden van de lessen kost ons 
nog veel inspanning en hoofdbrekers. Aanstaande donderdag krijgen we daarom van 
Anita een tweede trainingssessie en zijn de kinderen ’s middags vrij. Na het bezoek 
van onze trainer zijn we echter trots en hoopvol, want Anita gaf ons als compliment 
dat ze nog niet vaak een school heeft gezien die haar tips zo snel en goed in de 
praktijk heeft gebracht. 
 

De schooltuin is open  
 

De afgelopen weken is er keihard gewerkt door juf Wendy, 
meester Alex en groep 5/6. De schooltuin is onkruidvrij 
gemaakt, de struikjes die in de weg stonden hebben een 
nieuwe plek gekregen en de perenboom is geplant. Bovendien 
zijn er prachtige borden gemaakt om aan te geven dat wij hier 
op school een echte schooltuin hebben. Meester Alex en juf 
Geeske hebben de schooltuin op 17 november officieel 
geopend. 
De grond gaat nu in winterrust. In het voorjaar gaat groep 5/6 
er weer vol tegenaan om een klein paradijsje te creëren op het 
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schoolplein van ter Does. In afwachting van 
het groeiseizon wordt er in groep 5/6 volop 
geexperimenteerd met natuurverschijnselen. 
Op twee boterhammen kweken de kinderen 
schimmels. De ene boterham ligt gewoon op 
een bordje en voor de andere boterham is met 
een boterhamzakje een broeikasje gemaakt. 
En nu maar goed kijken en registreren waar de 
schimmels het snelste groeien. Groep 5/6 is 
ook bezig met het grotere schimmelwerk: er 
worden champgnons gekweekt die ze later op 
verschillende manieren gaan bereiden. 
 

Nog een keer speciaal voor u: oproep van de Ouderraad! 
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Meldcode geweld en kindermishandeling (door Nicolette van Uffelen) 
 

Huiselijk geweld en de kindermishandeling zijn een 
hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. In Nederland 
zijn naar schatting elk jaar 200.000 volwassenen en 
119.000 kinderen slachtoffer. Om te zorgen voor veiligheid 
en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij 
mensen die hier in hun werk zicht op hebben. 

 
Wij hebben als school dus ook de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op 
signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk 
verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in: 
1. Signalen in kaart brengen. 
2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis. 
3. Gesprek met ouders en betrokkenen. 
4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld. 
5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis. 
 
Op school is de aandachtsfunctionaris (Nicolette) de persoon die collega’s 
ondersteuning geeft die een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk 
geweld. Daarnaast zorgt de aandachtsfunctionaris ervoor dat de meldcode bij alle 
collega’s bekend is. 
Vorige week was er een nascholing voor alle aandachtsfunctionarissen van 
WijdeVenen. Het was een onlinebijeenkomst, die zeer zinvol en leerzaam was. Zo 
houden we ook op ter Does de kennis over de meldcode up to date. 
Maakt u zich zorgen over een kind of een gezin, dan kunt u uw signalen veilig met 
ons bespreken. 
 

Online spel van toneelvereniging Zolderkolder 
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Tot slot 
 
Het zijn bijzondere tijden: corona zorgt er voor dat veel dingen anders gaan dan in 
andere jaren. Ook bij ons op school hebben we zieke leerkrachten en zijn er 
gezinnen die te maken krijgen met corona en quarantaine. Op ter Does kijken we 
naar wat er wel kan en dat laten we graag zien. Kinderen in quarantaine krijgen zo 
veel mogelijk gewoon les, hetzij op afstand. Zieke collega’s worden vervangen via de 
invalpool of we springen zelf extra bij. Wij kijken uit naar een anders-dan-anders 
Sinterklaasfeest. De voorbereidingen voor een intieme maar feestelijke kerstviering 
zijn in volle gang. We bedanken ook graag op deze plek de Ouderraad die flexibel 
met ons meedenkt en -werkt. Zonder de mensen van de Ouderraad zou het niet 
mogelijk zijn om onze kinderen een fijne feestmaand te bezorgen! 
 
 

   
 

 

 


