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Welkom 
 
Deze week heeft u van ons de groepsindeling voor het komend schooljaar 
ontvangen. Er zijn een paar veranderingen, dat heeft iedereen natuurlijk gelezen. Wij 
zijn er blij mee dat ouders die vragen hebben op ons afstappen, bellen of een mailtje 
sturen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen alle relevante informatie 
heeft. 
 
We zijn volop bezig met het voorbereiden van het nieuwe jaar. De plannen voor de 
besteding van de extra gelden liggen klaar, de collega’s die volgend jaar gaan 
samenwerken zoeken elkaar op, we schrijven ons in voor trainingen en maken 
plannen om de kinderen ook volgend jaar weer zo goed mogelijk te helpen. 
 
In deze TDM leest u over onze activiteiten de afgelopen tijd, over onze plannen om 
het jaar mooi af te sluiten en ook alvast wat zaken voor komend schooljaar. 
 

 
Lekker met onze handen in de grond                         (door Wendy Filemon)  

   
 

 
Nadat we voor de winter de grond van de 
schooltuinen onkruid vrij hadden gemaakt 
en we daarna onze schooltuin officieel 
hadden geopend, ging de tuin in zijn 
winterslaap. Een aantal maanden was de 
grond in rust, terwijl het koud was, vooral 
heel veel regende en zelfs sneeuwde, 
deden wij helemaal niets! In maart werd 
de natuur weer wakker en in onze 
schooltuin, begonnen de bloembollen tot 
leven te komen. Rondom het bord 
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kwamen eerst de krokussen, toen de blauwe druifjes en narcisjes en uiteindelijk de 
tulpen, hyacinten en sieruien tot wasdom. Het werd een eiland van prachtige 
bloemen in een omgeving van enkel-hoog onkruid. Het tuinier seizoen was 
begonnen!  
 
Nadat we onze laarzen weer van thuis meenamen (voor sommige werden dat 
nieuwe, want die voeten waren alweer gegroeid), gingen we aan de slag met het 
onkruid wieden. Een aantal ouders hielpen ons met het verzetten van de palen, het 
netjes recht leggen van het middenpad en het verplaatsen van een aantal struiken. 
Rubert heeft met zijn ouders samen, met stenen de vakverdeling gemaakt, zodat we 
allemaal een eigen stukje grond hebben. Op een donderdagochtend heb ik samen 
met Alex en een hulpouder de schuur opgeruimd; al onze tuinierspullen hebben nu 
eindelijk een eigen vaste plek.  
 
Nu kon het tuinieren echt gaan beginnen. We zijn begonnen met het voorzaaien van 
sla, radijs, andijvie, zonnebloemen, pompoen en bonen. Tot onze grote verrassing, 
konden de bonen meteen een week later de tuin in. Net zoals de radijs en de sla. 
Iedere leerling heeft toen ook meteen zijn eigen tomatenplant in zijn tuintje gezet. 
Kick heeft achterin een aardappelveldje en een uienveldje. Vier leerlingen hebben 
een wilde bloemen tuin en zorgen tegelijkertijd voor de radijs, andijvie en 
aardbeienplantjes in de kaasbakken, die we langs het hek hebben gezet.  
 

 
 
Vanaf nu werken we iedere dinsdagmiddag in onze moestuin. Onkruid wieden moet 
iedere week en Oo, oo, oo, wat groeit dat onkruid toch hard!! Het blijkt ook best lastig 
om te zien wat onkruid is en wat niet. Zo zijn er al worteltjes weg geharkt en is er al 
sla uitgetrokken, omdat er werd gedacht dat het onkruid was. Alleen onze aardappels 
en uien onderscheiden zich in eerste instantie duidelijk van het onkruid. Op een 
enkeling na, heeft iedereen dat en zijn tomatenplant, keurig in de tuin laten staan. 
Iedere schooldag geeft meester Alex de tuin water en op de woensdagochtend doen 
de kinderen het zelf. Sinds kort hebben we langs het schoolhek ook zonnebloemen 
gezaaid. Nu maar afwachten bij wie de zonnebloem het hoogst wordt….. 
 

 Nieuws uit groep 4/5                                           (door Suzanne van Diemen)     
 
Afgelopen weken hebben we veel leuke activiteiten in de groep gehad. Een aantal 
weken geleden volgenden we een online les van het Rijksmuseum. Het thema van 
ons digitale bezoek was 'Achter de schermen'. We hebben kennisgemaakt met het 
museum dat in Amsterdam staat. En ontdekt dat het een bijzonder museum is. Je 
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kunt er namelijk onderdoor lopen en van binnen lijkt het op een grote kerk. Ook heeft 
de architect een beeld van zichzelf op het museum laten plaatsen.  
 

Behalve de kennismaking met het gebouw 
hebben we ook geleerd welke mensen er 
allemaal in het museum werken. En dat zijn 
er best veel. Namelijk zo'n 800 mensen per 
dag! En wat betreft de kunst die daar te zien 
is, weten we nu dat het niet alleen maar 
schilderijen zijn, zoals de Nachtwacht en het 
Melkmeisje. Maar ook voorwerpen en 
beelden.  
We hebben er veel van geleerd en staan 
stiekem wel een beetje te popelen om het 
museum in het echt te gaan bekijken. 
 

Maandag 31 mei mochten wij met de groep 

aansluiten bij de Kijkkunst voorstelling van 

groep 5/6.  

In de gymzaal kwam de verhalenverteller Eric 

Borrias het verhaal van het boek "Brief voor de 

koning" aan ons vertellen. Dit deed hij op een 

heel leuke en expressieve manier. De kinderen 

hingen aan zijn lippen en vonden het 

fantastisch. 'Jammer dat het afgelopen is juf' 

en 'Ik wil dat boek lezen!'  
 

 

En maandag 7 juni kwamen er twee biebjuffen 

een les geven n.a.v. een fragment van een 

verhaal dat eerst werd voorgelezen. Daarna 

mochten de kinderen met lego een scene 

bouwen, waarmee zij een stopmotion filmpje 

mochten maken. Dit is een filmpje gemaakt 

van foto's, waar steeds iets op verandert, 

waardoor het lijkt alsof de poppetjes bewegen. 

Iedereen was super enthousiast. De leukste, 

gekste en spannendste scènes werden 

bedacht.  

 

Op de fiets naar school 
 
Het is bekend: op school hebben we niet zo veel plaats om fietsen neer te zetten. Op 
de fiets naar school is gezond en het is goed om te oefenen in het verkeer als 
zelfstandige verkeersdeelnemer. Daarom willen we inventariseren welke gezinnen 
hun kinderen graag op de fiets naar school willen laten gaan. Als blijkt dat er meer 
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wensfietsers zijn dan we fietsenstallingsplaatsen hebben, gaan we bekijken of we 
daarvoor een oplossing kunnen vinden. Of dat gaat lukken, weten we nu natuurlijk 
nog niet. 
 
Wilt u graag uw kind(eren) op de fiets naar school laten gaan, stuurt u dan een 
mailtje naar info@terdoes.nl. Wij gaan alles op een rijtje zetten. Zodra we meer 
nieuws hebben, laten we het weten. Reacties graag uiterlijk 25 juni 2021. 
 

Schoolfotograaf  
 

Op dinsdag 22 juni komt de schoolfotograaf. Trek je 
mooiste kleren aan en lach je stralendste lach! Maar 
pas op: kleding in fluoriscerende kleuren en kleding 
met hele fijne streepjes komt vaak niet mooi op de 
foto. Zet als het regent een capuchon op, want met 
kletsnatte haren op de foto is ook niet zo fraai. De 
foto’s worden gemaakt door Studio Graafland en 
bestelling en betaling van de foto's zal via internet 
plaatsvinden.  
 
 

Een feestelijke uitsmijter 
 

Op 13 juli hebben we een 
spetterende uitsmijter in petto. 
Op deze dag vieren we de 
verjaardagen van de 
leerkrachten. We doen dit 
samen met Mad Science. We 
toveren de school om tot een 
laboratorium. Shows, 
workshops en activiteiten 
vinden overal plaats onder 
begeleiding van enthousiaste 
professoren. Deze 
wetenschap- en techniekdag 
is een combinatie van 

amusement en onderwijs. We worden verrast, vallen van de ene verbazing in de 
ander, leren een hoop en gaan ook nog eens zelf aan de slag. We wijn ontzettend blij 
en dankbaar dat de OR deze dag mogelijk maakt. 
 
Bij een feestje hoort een traktatie. De kinderen hoeven daarom op 13 juli geen 
pauzehapje mee te nemen. We eten gewoon allemaal op school, dus wel graag een 
gezonde lunchtrommel meegeven aan uw kind(eren). Omdat we aan de slag gaan 
met experimenten en proefjes is de tip om geen nieuwe of kwetsbare kleding aan te 
trekken.  
 
 
 

mailto:info@terdoes.nl
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Jeugdwerk in groep 7/8 
 
Groep 7/8 krijgt deze weken regelmatig 
bezoek van Wout Koek en Jurjen Lind van 
het Jeugdwerk Kaag & Braassem. Wout en 
Jurjen hebben inmiddels groep 7 alles 
geleerd over denkfouten. Denkfouten zijn 
een verkeerde manier van denken, waardoor 
je in de problemen komt. Een denkfout die 
wel allemaal wel eens maken is uitgaan van 
het ergste of anderen de schuld geven van 
iets wat je zelf hebt gedaan. Wout en Jurjen 
hebben ons geleerd dat het belangrijk is om 
van jezelf te weten welke denkfouten je wel 
eens maakt, omdat je dan jezelf bij kunt 
sturen. 
 
Wout en Jurjen hebben ook met ons gepraat 
over soorten problemen waar je in de 
puberteit in terecht kunt komen. Baldadig zijn 
en anderen uitlokken zijn twee valkuilen voor 
kinderen en jongeren in de puberteit. We 
hebben besproken dat juist kinderen die zich 
niet laten uitdagen heel sterk zijn. 
 
Volgende week komen de mannen van het 
Jeugdwerk terug om an de slag te gaan met groep 8. Daarna gaan groep 7 en 8 
twee keer samen aan het werk met Wout en Jurjen. Wij zijn blij met deze waardevolle 
lessen. 
 

Agenda 
 

22 juni Schoolfotograaf 

22 juni Studiemiddag; kinderen ’s middags vrij 

24 juni  Sportcoaches 

29 juni Aangepaste ‘schoolreis’ groep 2, groep 1 is vrij 

2 juli Rapport groep 1/2  en afscheidsdag groep 8 

9 juli Rapport groep 3-8 

13 juli  Leerkrachtenverjaardag met Mad Science 

14 juli Filmavond groep 8 

15 juli Rapport en uitzwaaimoment groep 8 

16 juli  Laatste schooldag 

 
 

Tot slot 
 
Ondanks de hoge temperaturen werken we deze weken nog hard op school. We 
ronden de cito-toetsen af, lezen onze boeken uit en maken onze knutsels af. We 
gaan er met elkaar nog een paar mooie weken van maken. 


