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Welkom 
  

Welkom in deze eerste TDM van dit kalenderjaar. We beleefden dit jaar een 
bijzondere start: de school bleef dicht en toen we eindelijk weer open mochten 
kregen we te maken met sneeuwstormen en levensgevaarlijke ijzel. Hoe deze 
periode is geweest voor leerkrachten en leerlingen, leest u in enkele persoonlijke 
bijdragen.  
Ik ben erg trots op alle leerlingen, hun ouders en ons gemotiveerde en flexibele 
team. Samen hebben we er voor gezorgd dat het onderwijs tijdens de periode van 
schoolsluiting zo goed mogelijk door kon gaan. Een diepe buiging voor iedereen.  
 
 

En toen was de klas leeg ……            door Inge van Loon 

 
En toen was de klas leeg! Wat ging dat plots! Nu hebben we het thuisonderwijs 
gelukkig achter de rug en kunnen we onszelf ook de tijd gunnen om even terug te 
blikken op deze bijzondere periode. 
 
Ik zal er een aantal bijzonderheden benoemen: 
- Een kerstlunch bezorgen op de fiets 
- Gesprekken tussen collega’s over padlets, scherm delen en co-teaching, alsof het 
de normaalste zaak van de wereld was 
- Just dance bij juf Suzanne online 
- Het volume van de leerlingen op afstand kunnen regelen 
- Maar ook de knusse gezelligheid van lesgeven aan de keukentafel! 
 
In verband met de lockdown ben ik al na de kerstvakantie overgestapt van groep 3 
naar groep 1/2. Een geplande stap, maar door nu wel wat eerder dan vooraf 
bedacht. Gelukkig heb ik de leerlingen uit groep 3 nog wel een aantal keren via de 
meeting kunnen zien en in groep 1/2 een goede start kunnen maken. 
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In groep 1/2 hebben we de eerste stappen gezet met het online lesgeven en wat 
ging dat ontzettend goed. Zo bijzonder om ook via de computer een inkijkje te krijgen 
bij de kinderen thuis. Nu de scholen weer geopend zijn zal ik op woensdag, 
donderdag en vrijdag groep 2 onder mijn hoede nemen. 
Ondanks het feit dat deze tijd bijzonder en onvergetelijk was, ben ik erg blij dat ter 
Does weer open is! De school bruist weer en dat is toch uiteindelijk waar een juf het 
voor doet! 
 
 

Voor de tweede keer thuis naar school.                      door Wendy Filemon 

 
Voor de tweede keer moesten de scholen dicht en moest het schoolwerk thuis 
worden gedaan.  
Ik weet het nog goed; in de loop van de maandagmorgen van 14 december kwam er 
een gerucht op gang: Nederland zou voor de tweede keer in Lockdown gaan en al 
het onderwijs moest dicht. Ik voelde me overdonderd, omdat ik in de overtuiging 
leefde dat het Basisonderwijs in ieder geval gespaard zou worden. Helaas, niets was 
minder waar, ook de Basisscholen gingen op slot. Het onderwijs kreeg maar liefst 24 
uur de tijd om de schoolsluiting te organiseren. 
Ineens moest er zo veel worden geregeld: kopiëren van werkbladen en boekjes, 
schriften en boeken verzamelen, Chromebooks met oplaadsnoeren klaarleggen en 
een planning maken. Tegelijkertijd moesten de kinderen opvangen worden, die 
opgewonden van dit nieuws, terugkwamen van hun lunch thuis. De kinderen wisten 
deze keer veel beter wat ze konden verwachten van de komende thuiswerkperiode. 
De eerste keer dat de scholen dicht moesten, leek het de meeste leerlingen erg leuk. 
Nu wisten de meesten dat het in werkelijkheid niet zo fantastisch zou zijn. Elkaar 
weer lang niet zien, alleen achter je bureautje of een andere plek in huis je 
schoolwerk maken, papa en mama die het schoolwerk zouden moeten uitleggen en 
nakijken terwijl die ook zelf moeten werken….. Nee, dit zou niet erg leuk worden en 
deze keer waren veel kinderen verdrietig omdat ze wisten dat de komende periode 
bij tijd en wijle lastig zou zijn. 
Snel maakten we die laatste dag met alle kinderen nog een kerststukje en 
uiteindelijk zwaaiden wij ze uit, terwijl ze naar huis gingen en nauwelijks wisten hoe 
ze hun zware en overvolle tassen met zich mee naar huis moesten zeulen.  
Op woensdag bepaalden we met alle collega’s hoe het thuis naar school gaan vorm 
moest gaan krijgen, we maakten een planning voor het schoolwerk en we bepaalden 
hoe de kerstviering er online uit moest gaan zien.  
Na de kerstvakantie zag ik de kinderen weer terug, maar nu op mijn scherm in de 
vorm van een groot vel postzegels. De instructie ging meer interactief dan in de 
eerste thuiswerkperiode. We raakten bedreven in deze alternatieve manier van 
lesgeven en  probeerden zo goed mogelijk contact te houden met onze “collega-
leerkrachten” op het thuisfront. Natuurlijk haalde dit het niet bij het fysiek lesgeven in 
het klaslokaal, maar deze tweede keer was beter dan de eerste keer!  
Net zo plotseling als dat de schoolsluiting werd ingevoerd, werd die ook weer 
opgeheven. Niet te geloven, dat toen we eindelijk weer fysiek naar school mochten,  
heel Nederland gecodeerd werd met oranje. Vanwege hevige sneeuwval en 
bevroren wegdelen was de school fysiek bijna niet te bereiken! Hoe geweldig was 
het toen het ons allemaal lukte om elkaar weer te zien in het klaslokaal op maandag 
8 februari. We waren nu weer in het echt met elkaar verbonden en niet meer door 
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het internet. In de klas heetten we elkaar welkom en verbonden ons met een echt 
draad. 
Nog gekker was het dat we maandag 15 februari weer met een alarmerende 
weercode een rare start van de dag doormaakten. De afgelopen twee weken 
moesten we elkaar weer leren kennen, de school- en klassenregels weer uit ons 
geheugen opdiepen, wennen aan de nieuwe Coronaregels en de oude weer in ons 
systeem programmeren en vooral….. weer gezamenlijk lachen, werken en leren in 
de klas. Nu is het voorjaarsvakantie en we leven in de verrukkelijke wetenschap dat 
we elkaar maandag 1 maart  weer terug zien op school. Daarom rest mij niets 
anders dan af te sluiten met u een hele fijne vakantie te wensen en dat we elkaar 
allemaal weer heel en gezond terug mogen zien op 1 maart. 
 

 
 
 

Naar het Rijksmuseum!  
Met de kinderen van compacten en verrijken uit groep 3 t/m 8  
door Judith Mooren en juf Marije 

 
We gingen online met alle c&v kinderen naar het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.  
 
Het was echt supergaaf! 
 
We kregen een rondleiding met een gids van het museum. 
We begonnen in de hal bij een tempel. Die tempel is van de 
godin Isis. Daar vereerde de mensen Isis. Niet iedereen 
mag daar naar binnen. Alleen de priesters. Na de tempel liep de meneer door naar 
een kamer. Daar waren allemaal oude Egyptische spullen. We moesten bedenken 
wat een bepaald soort ding was. Wat is het? En waar wordt het voor gebruikt? Toen 
gingen we door. We zagen allemaal mummiekisten. Dat wordt ook wel een 
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Sarcofaag genoemd. Toen we die kisten allemaal hadden gezien, werden we 
doorgebracht naar de mummies. Die zagen er gewoon uit. Het was helemaal niet 
eng. Het was juist heel interessant! De meneer heeft ons ook verteld dat ze rond de 
15 mummies hebben waarvan ze er 7 hebben laten zien. De anderen lagen in 
opslag. Toen gingen we door naar nog een kamer waar NOG meer Egyptische 
spullen lagen! Het was erg interessant. Tussendoor mochten we ook vragen stellen. 
 
Ik vond het erg leuk en interessant. 
 
Judith 
 

 

 

 

 

 

Rapporten en rapportgesprekken 
 
Op vrijdag 19 februari krijgen de kinderen vanaf groep 3 hun rapport mee naar huis. 
Als team hebben we uitgebreid overleg gehad over de vraag: wat doen we nu 
eigenlijk met het rapport? In de oorspronkelijke planning zouden de rapporten voor 
de kinderen vanaf groep 3 op 5 februari uitgereikt worden, maar toen was de school 
nog dicht. Omdat ter Does al sinds half december gesloten was en we ook nog geen 
cito-toetsen hebben kunnen afnemen, was het voor ons de vraag of het zinvol is om 
op dit moment een rapport uit te geven. 
 
Wij begrijpen heel goed dat u als ouders juist nu behoefte heeft aan informatie over 
hoe het met uw kind gaat op school. Daarom hebben we besloten dat er wel een 
rapport komt. Het rapport is voornamelijk gebaseerd op de cijfers en resultaten van 
uw kind in de periode tot de kerstvakantie. 
 
De cito-toetsen gaan we afnemen vanaf 8 maart. Het gaat dan om de midden 
toetsen, die halverwege het jaar worden afgenomen. Zodra de resultaten van de 
toetsen bekend zijn, krijgt u daarvan een resultaatoverzicht dat u in de rapportmap 
van uw kind kunt bewaren. 
 
In de weken na de voorjaarsvakantie worden oudergesprekken gepland. U kunt via 
het ouderportaal een afspraak maken. Van de leerkracht van uw kind krijgt u een 
seintje zodra de afspraken gepland kunnen worden. Vanaf groep 4 zijn de kinderen 
ook welkom bij de gesprekken. 
 
Inmiddels is het voor iedereen mogelijk om een account aan te maken bij Parnassys. 
Als u dat nog niet heeft gedaan, leest u dan de eerdere berichten over dit 
onderwerp. Via Parnassys wordt u voortdurend geïnformeerd over de resultaten van 
uw kind.  
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Corona afspraken      

 
We werken nu twee weken met het noodrooster en de inlooptijden. Er gaat al heel 
veel goed. Om de afspraken niet te vergeten, herhalen we ze hier nog een keer. 
Vooral het dragen van mondkapjes bij het halen en brengen verdient extra aandacht. 
 
Onze inlooptijden zijn van 8:20 tot 8:35. We kiezen voor een noodrooster, waarbij 
alle kinderen op school eten op de dagen dat zij ook ’s middags naar school gaan. 
Zo beperken we het aantal reisbewegingen. 
 
De kinderen komen gespreid naar school. Alle kinderen gaan gelijk naar hun lokaal 
door hun eigen ingang. Ze wassen hun handen en gaan in het lokaal zitten op hun 
eigen plek.  
 
Om voldoende afstand te kunnen houden spreken we af dat wachtende ouders van 
kinderen van groep 1 / 2 gaan staan aan de kant van De Stal, zodat ouders die 
hun kind hebben opgehaald voldoende ruimte hebben om langs de andere kant te 
vertrekken. Ouders blijven bij het brengen en halen buiten het schoolplein, houden 
afstand en dragen een mondkapje. Ouders die hun kind naar de Peuterspeelzaal 
brengen, mogen wel het plein op. 
 

Groep  Inlooptijd Eindtijd Ingang / Uitgang 

Groep 7/8 8:20 – 8:35  uur 14:15 uur Schoolplein  

Groep 5/6 8:20 – 8:35  uur 14:15 uur Hoofdingang (Floreokids) 

Groep 4/5 8:20 – 8:35  uur 14:15 uur Nooduitgang bij de trap 
naar groep 3 

Groep 3 8:20 – 8:35  uur 14:15 uur Nooduitgang bij de trap 
naar groep 3 

Groep 1 / 2 8:20 – 8:35  uur 14:15 uur Voorlopig: eigen ingang 
lokaal 1 en 2 

 
Let op: de eindtijden gelden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor groep 
5 – 8. Groep 1 en 2 zijn maandag, woensdag en vrijdagmiddag vrij. Groep 3 en 4 zijn 
woensdag en vrijdagmiddag vrij. 
 

Pleinfestijn      

 
De eerste vergadering van de Pleinfestijncommissie is geweest. Het Pleinfestijn 
wordt een online event ergens half juni. De commissie heeft al veel ideeën om er 
ondanks alle beperkingen een mooi evenement van te maken. De commissie kan 
het niet alleen. Hulp op afstand is hard nodig. Bijvoorbeeld voor: 
 

- Ideeën over het organiseren van een online event en mogelijkheden om zo 
geld op te halen. 

- De commissie is op zoek naar (een) handige ouder(s) voor het maken van 
een webshop en het organiseren van een veilig, een stream etc.  
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Ouders met goede ideeen en de gevraagde digitale skills nodigen wij van harte 
uit om contact op te nemen met juf Joke, via Ouderportaal of email. 
 

 
 

Kinderfysiotherapie op ter Does      

 
Op ter Does zijn we in gesprek met een zeer enthousiaste praktijk voor 
kinderfysiotherapie. Regelmatig zien wij dat kinderen op motorisch gebied wel wat 
hulp kunnen gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het oefenen van de juiste 
pengreep of oefenen met vallen om zo meer zelfvertrouwen te krijgen. Een 
preventieve aanpak voorkomt vaak dat kinderen later een langdurige behandeling 
nodig hebben. 
We willen graag alle kinderen kunnen screenen om zo eventuele problemen of 
moeilijkheden op tijd in beeld te krijgen. Hierdoor is therapie in sommige gevallen 
niet eens noodzakelijk, maar kunnen de juiste adviezen aan ouders en of leerkracht 
al heel veel effect hebben. 
 
Vanwege de huidige coronamaatregelen zal het nog we even duren voordat we dit 
allemaal op kunnen starten. Tegen die tijd krijgt u natuurlijk bericht en vragen we 
ouders om toestemming voor de screening. 
 
Als er na de screening blijkt dat kinderen kinderfysiotherapeutische behandeling 
nodig hebben op school, willen we het zo regelen dat deze behandeing op school 
plaats kan vinden, onder schooltijd of direct aansluitend aan de schooldag. Dit valt 
binnen de basisverzekering en kost ouders of school dus geen geld. Een belangrijk 
voordeel van behandelen op locatie zijn de korte lijnen tussen de fysiotherapeut en 
de leerkracht. Zo kan het behandelplan heel nauwkeurig worden afgestemd met de 
leerkracht. Dan weet de leerkracht wat het kind heeft geoefend en hier direct mee 
aan de slag in de klas. 
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Rekenen      

 
Als team worden we al een tijdje begeleid door Marianne Soeters van Animaz. 
Marianne helpt ons om ons rekenonderwijs nog beter te maken. We concentreren 
ons in de rekenlessen steeds meer en beter op de essentie van goed 
rekenonderwijs. In dialoog met Marianne versterken we onze didactische inzichten 
en vaardigheden, waardoor de leerlingen betere resultaten kunnen behalen. 
Marianne stimuleert ons ook om kritisch na te denken over de inzet van middelen 
zoals de rekenmethode en maken bewuste keuzes over de te geven lessen. 
 
We zijn onder meer bezig met getallenlijnen. Het is een hele puzzel om voor elke 
groep een getallenlijn te maken die past bij de kerndoelen die in die groep 
behandeld moeten worden. Hier ziet u de getallenlijn-in-ontwikkeling van groep 5/6. 
 

 
 

Vastenactie       

 

  

Werken aan een betere toekomst  

Onderwijs heeft het afgelopen jaar een nieuwe betekenis gekregen. Niet alleen in 

Nederland maar helaas ook voor miljoenen mensen over de hele wereld. In Nederland 

kregen de ouders de taak om hun kinderen les te geven. Al was het niet eenvoudig het 

was te overzien. In de hele wereld zijn in bijna 200 landen scholen gesloten (geweest) 

meer dan 1,5 miljard kinderen en jongeren konden daardoor niet naar school of naar het 

voortgezet onderwijs. Voor jongeren in ontwikkelingslanden funest. Afstandsonderwijs 

zoals in Nederland is daar niet mogelijk. Als de school is gesloten, sta je stil in je 
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ontwikkeling. Of het nu gaat om basisonderwijs, voortgezet onderwijs of 

beroepsonderwijs, de wereld heeft op veel plekken stil gestaan. 

Wat doet Vastenactie? 

In 2021 zet vastenactie zich in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet 

onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor jongeren in ontwikkelingslanden. Ook 

steunt Vastenactie jongeren bij het opzetten van een eigen onderneming. Er is speciale 

aandacht voor jongeren met een beperking. Met het thema ‘Werken aan je toekomst’ 

wil Vastenactie aandacht geven aan de beroepen en het onderwijs dat daarvoor 

nodig is. Zonder onderwijs geen beroep. Zonder beroep geen toekomst!  

Waarom deze informatie? 

Ieder jaar kwamen wij van de MOV, Missie, Ontwikkeling en Vrede, tijdens de 

vastentijd; de veertig dagen voor Pasen, op de basisschool Ter Does om te vertellen 

over de vastenactie. Een actie of tijd waarin we even minderen voor kinderen in 

ontwikkelingslanden. We deelden op school een vastendoosje uit. We spoorden de 

kinderen aan om door klusjes voor de mensen in de buurt, geld in het doosje te sparen. 

Helaas gaat dat nu niet. Maar toch kunt u deze kinderen in ontwikkelingslanden helpen 

aan een betere toekomst door een pot te kopen met ingrediënten om thuis 

kokoskoekjes te bakken. Deze pot kost € 4,- de opbrengst gaat naar de vastenactie. 

Bestelt u alstublieft vooraf. U kunt daarna uw pot ophalen in ‘De Schuur’ na de vieringen 

van 7 en 21 maart om ongeveer 12.15u. en 14 maart om 10.15u. Of woensdagmiddag 24 

maart en vrijdagmiddag 26 maart bij Jeanne Borst Zuidzijderweg 17. 

 

Bestellen kan bij:  Twan Goes:    0172-518178 kogokade@gmail.com 

                            Jeanne Borst-Oudshoorn: 071 5012342  borstoudshoorn@hetnet.nl 
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Carnaval en voorjaarsvakantie      

 
Wat waren de kinderen vandaag geweldig verkleed. We hadden bijvoorbeeld 
jongens- en meisjesprinsessen, clowns, piraten, dino’s, kaboutertjes, soldaten, 
schaatsers, aardbeitjes, elfjes, koeien, varkentjes en cowboys. De juffen en meester 
zagen er ook verrassend uit als kok, clown, sprookjesprinses, viking, dokter, heks, 
hipster en steam punker. Als klapper op de vuurpijl kregen de kinderen hun rapport 
mee. Geniet allemaal van  Geniet de komende week van een voor iedereen 
welverdiende en hopelijk heerlijk lenteachtige voorjaarsvakantie! 
 

 


