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Kijk óók op: www.terdoes.nl 
Voor nog meer informatie over onze school  
Of volg ons op Twitter onder terDoes   Jaargang 28 

        28-05-2021   

        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 

 

 

Welkom 
 

Gelukkig breekt vandaag eindelijk het 
langverwachte lenteweer aan. Met deze TDM 
lekker in de tuin, dat is geen slecht vooruitzicht. In 
deze TDM geven wij u als ouders en betrokkenen 
bij de school een kijkje in onze keuken. We zijn 
hard bezig met de voorbereiding van volgend 
schooljaar. Nog niet alles is duidelijk, maar we 
nemen u graag mee in ons proces. 

 

Groepsindeling schooljaar 2021/2022          
 
Normaal gesproken brengen wij rond de datum van het Pleinfestijn de nieuwe 
indeling van de groepen naar buiten. Dit jaar waren we al vroeg uit de 
groepsindeling. Inmiddels is duidelijk geworden dat we extra middelen krijgen om de 
schade die we opgelopen hebben 
door de twee schoolsluitingen te 
herstellen. Dit zet onze plannen over 
de groepsindeling op losse 
schroeven. We zitten opnieuw bij 
elkaar om de middelen die 
beschikbaar zijn optimaal te 
besteden. U kunt erop vertrouwen dat 
we de groepsindeling zo snel 
mogelijk zullen delen.  
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 Schooltijden schooljaar 2021/2022     
  
Sinds het einde van de schoolsluiting, werken we op ter Does met een noodrooster. 
Dat betekent dat alle kinderen op school lunchen. We hebben hiervoor gekozen om 
het aantal reisbewegingen van en contacten tussen ouders willen beperken en zo de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
 
We gaan nu de laatste periode van het schooljaar in. We willen u daarom bijpraten 
over het rooster voor de komende weken en het volgende schooljaar. 
 
Gelukkig gaat het de goede kant op met de corona-situatie. Steeds meer mensen 
zijn gevaccineerd en de besmettingscijfers dalen. We willen echter niet voor de 
laatste weken weer het roer om gooien. Bovendien is de situatie nog niet stabiel. 
Daarom handhaven we tot aan de zomervakantie het huidige rooster. Na de 
zomervakantie beginnen we met het gewone ter Does-rooster, waarbij de kinderen 
een langere middagpauze hebben en thuis kunnen lunchen of op school overblijven. 
 
Er is al eerder gepraat over het rooster op ter Does. Er zijn leerkrachten en ouders 
die graag het continurooster of een vijf-gelijke-dagen-rooster zouden willen invoeren, 

maar er zijn ook leerkrachten en ouders die 
hierop tegen zijn. Het afgelopen jaar was het 
niet mogelijk om rustig met elkaar in gesprek 
te gaan over het rooster. Zowel leerkrachten 
als ouders waren te druk met de hectiek van 
de corona-situatie. Volgend schooljaar willen 
we op een passende manier de dialoog over 
het beste rooster voor ter Does gaan voeren. 
De MR en de school trekken hierin samen 
op. U zult er volgend jaar meer over horen. 
 

Met vriendelijke groet namens MR en Team, 
 
Linda Chaudron en Geeske Hoogenboezem 
 

 

 

Juf Karin wordt even juf Marieke en meester Roeland 
 
Helaas ons juf Karin al een tijd ziek. Gelukkig gaat het elke dag wat beter met haar, 
maar voorlopig is zij nog niet fit genoeg om weer op school aan het werk te gaan. 
Hoewel juf Karin onvervangbaar is, zijn wij erg blij dat we een fijne juf en meester 
hebben gevonden die de taken van juf Karin over kunnen nemen. Juf Marieke is bij 
ons op de maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend. Zij ondersteunt 
vooral in groep 4/5, 5/6 en 7/8. Meester Roeland zal op maandagmiddag en 
dinsdagmiddag de rekenondersteuning van juf Karin overnemen. 
 
Juf Marieke is een bekend gezicht op onze school. Op vrijdag werkt zij op de BSO 
van FloreoKids. Juf Marieke is onderwijsassistent en vindt het erg leuk om haar werk 
in de kinderopvang te combineren met het werk als onderwijsassistent. Ook op 
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andere locaties van FloreoKids werkt zij regelmatig als onderwijsassistent. Wij zijn 
erg blij met deze samenwerking met FloreoKids. 
 
Meester Roeland is natuurlijk ook al erg bekend bij ons. In september is meester 
Roeland begonnen als stagiair in 
groep 7/8. Daarna is hij 
doorgestroomd als stagiair in groep 3. 
Naast zijn stages als leerkracht bij ons 
op school, werkt meester Roeland op 
maandagochtend en dinsdagochtend 
als onderwijsassistent bij de kleuters. 
Wij zijn blij dat hij zijn werk als 
onderwijsassistent wil uitbreiden en de 
kinderen van groep 4 tot en met 7 kan 
begeleiden tijdens de 
rekenondersteuning.  
 

Leren en spelen in groep 3                                       (door Wanda Hupsch) 
 
De kinderen van groep 3 kunnen al heel goed lezen! We lezen niet alleen maar uit de 
boekjes, maar wisselen het af met allerlei activiteiten. Niet alleen met het lezen 
zorgen we voor afwisseling, er zijn ook talloze activiteiten om het rekenonderwijs nog 
concreter te maken. Zo zijn we nu bezig met de getallenlijn tot 100 en het plaatsen 
van getallen op die lijn. Om inzicht te krijgen hoe zo'n getallenlijn in elkaar zit , 
hebben de kinderen in de eerste les in tweetallen met stoepkrijt een getallenlijn 
getekend. Ieder op zijn leerniveau. Zo houden we het onderwijs speels en uitdagend! 

 

Complimenten voor de bieb-assistenten!               (door Wanda Hupsch)  
 
Iedere woensdag staan de biebassistenten van groep 5/6 en 7/8 klaar om de 
bibliotheek te verzorgen. Als eerste worden alle boeken ingenomen; de kinderen 
zorgen ervoor dat ze daarna weer keurig in de kast komen te staan.  Zij weten waar 
de boeken horen in de kasten, bij welke categorie en helpen zelfs de kinderen een 
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boek uitkiezen als ze daarom vragen. Zij hebben daarin ook les gekregen van Saskia 
van Kempen, van Bieb op school.  
We zijn als team heel erg trots dat de kinderen elkaar helpen want helaas mochten er 
geen volwassenen de school in, dus ook geen bieb-ouders… 
Ondertussen regelen ook de kinderen van groep 4/5 het zelf. Ik doe het voor groep 3.  
 
Binnenkort komt Saskia van Bieb op school dit jaar evalueren, ook gaan we in 
gesprek met onze biebassistenten. Saskia zal ons helpen met nieuwe boeken 
kiezen, ook in andere genres dan de kinderen gewend zijn. In de onderbouw komt ze 
ook nog langs met een hele leuke lego- leesactiviteit, dus we hebben nog veel te 

doen dit jaar       

 
We willen de komende weken de bieb weer helemaal op orde krijgen; we missen nog 
een heel aantal boeken. Hierbij het vriendelijke verzoek om de boeken van onze 
bibliotheek in te leveren; de kinderen weten de grijze krat te vinden.  
   

Sportcoaches: lekker sporten op donderdag! 
 
Sinds de meivakantie zijn de sportcoaches Luc en Femke wekelijks in Hoogmade. 
Een enthousiaste club van ongeveer 30 kinderen doet na schooltijd mee met de 
sportactiviteit. De sportcoaches zijn erg onder de indruk van de sportieve prestaties 
van onze Hoogmadense kinderen. Hier zijn de activiteiten voor de maand juni. De 
kinderen die na schooltijd naar de BSO gaan, hoeft u niet op te geven. 
 

      Atletiek spelletjes Donderdag 3 juni 2021  14:15 – 15:00 uur 
Vandaag spelen we bij de voetbalkooi in Hoogmade, hier gaan we leuke spellen doen in het teken van 
atletiek. Verspringen, estafettes van alles komt voorbij! Wil je graag meedoen? Geef je dan op via de mail.  
Zit je op de BSO? Geen probleem, ook voor jullie is er plek. 
 

         

Voor wie? 
Groep 3 t/m 8 

Door wie?  
De Sportcoaches 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Voetbalkooi 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl  

Kosten? 
Gratis 

 

Water, vuur en spons  Donderdag 10 juni 2021 14:15 – 15:00 uur 
Een gezellig leuk gezamenlijk spel. Iedereen kan meedoen! Probeer mensen te tikken en de kaartjes van 
het andere team te winnen. Lekker rennen en tikken. We spellen dit in en rondom de voetbal kooi en 
sluiten het nog leuk af met een eindspel. 
 
 

         Voor wie? 
Groep 3 t/m 8 

Door wie?  
De Sportcoaches 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Voetbalkooi 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl  

Kosten? 
Gratis 
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Hockeyspellen  Donderdag 17 juni 2021  14:15 – 15:00 uur 
Deze week staat het hokcey thema centraal. Zo gaan we met de knotshockey’s een leuk spel doen. En wie 
weet kan er wel een echte hockey trainster langskomen. Graag zien we jullie donderdag!  
 
  

        

 

Voor wie? 
Groep 3 t/m 8 

Door wie?  
De Sportcoaches 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Voetbalkooi 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl  

Kosten? 
Gratis 

 

      Rambal Donderdag 24 juni 2021  14:15 – 15:00 uur 
Lukt het jou de bal te laten stuiteren in een van de andere vakken? Haal de meeste punten en werk 
samen met je team. Naast dit spel doen we ook nog een andere spel op het grasveld. Zien we jou bij de 
voetbalkooi?! 
 
 

         Voor wie? 
Groep 3 t/m 8 

Door wie?  
De Sportcoaches 

Aantal deelnemers?  
Max. 30 kinderen 

Waar? 
Voetbalkooi 

Hoe aanmelden? 
sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl  

Kosten? 
Gratis 

 

Tot slot 
 

In deze TDM hebben we u achter de schermen mee laten kijken met ons als Team. 
Wij zijn heel blij met de extra middelen die we krijgen van de overheid om de kwaliteit 
van ons onderwijs te versterken. Zodra we een goed onderbouwd voorstel hebben, 
bespreken we dat in de MR en delen we de informatie met u als ouders. Als u vragen 
heeft over het proces, kunt u gerust contact opnemen. 
 
Voor nu wensen wij u een fijn en zonnig weekend. We hebben lang genoeg moeten 
wachten op een lekker warm zonnetje, dus geniet ervan! 
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