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Welkom en afscheid … 
 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Nu we ons allemaal opmaken 
voor de afsluiting van het schooljaar, gaan we helaas ook afscheid nemen van een 
van onze zeer gewaardeerde collega’s en juffen. Susan van Rijn heeft een leuke 
andere school gevonden waar ze graag nieuwe ervaringen wil gaan opdoen. Wij 
zullen Susan heel erg gaan missen, want we vinden haar een positieve en open 
collega en juf. En … we zoeken een nieuwe collega. Kent (of bent) u iemand die 
misschien wel op onze mooie school wil werken, deel dan vooral onze vacature of 
kom eens praten: https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/163751-vacatures-
groepsleerkracht-leerkracht-ter-does-in-hoogmade-alphen-aan-den-rijn.aspx 
 
 

Ter Does wordt nog leesvaardiger! (door de inzet van digitale boeken voor thuisgebruik)  

( Wanda Hupsch) 

 
Een maandje geleden heeft een ouder van school ons getipt over een onderzoek van 
de Universiteit Leiden. In het artikel werd gevraagd om scholen die willen meewerken 
om zichtbaar te maken wat het effect is van een digitale bibliotheek voor beginnende 
lezers. 
 
Wij willen daar als school graag aan meedoen. Het is 
een onderzoek dat zich vooral thuis afspeelt. De 
kinderen die nu in groep 3 zitten doen mee met het 
onderzoek. Zij hebben een toestemmingsformulier 
mee naar huis gekregen. 
 
Om een goede lezer te kunnen worden, moeten kinderen veel oefenen. Om 
voldoende leeskilometers te kunnen maken is het belangrijk dat kinderen ook thuis in 
hun vrije tijd boeken lezen. Het onderzoek bekijkt of een digitale bibliotheek kinderen 
in groep 4 kan helpen om thuis te lezen.  

https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/163751-vacatures-groepsleerkracht-leerkracht-ter-does-in-hoogmade-alphen-aan-den-rijn.aspx
https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/163751-vacatures-groepsleerkracht-leerkracht-ter-does-in-hoogmade-alphen-aan-den-rijn.aspx
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Kinderen in groep 3 die mee gaan doen krijgen 
binnenkort een digitale leespas en mogen een heel 
jaar lang, dus vooral in groep 4, boeken lezen van 
www.Hyboek.nl.  
Het kind kan de boeken zelf lezen of meelezen 
terwijl de computer voorleest.  
Via een website wordt bijgehouden welke boeken 
de kinderen lezen en hoe vaak ze lezen. Ook 
vragen we de ouders en de kinderen een aantal 
keer per jaar een vragenlijst invullen.  
 
Het lijkt ons een kans om de leesontwikkeling, ook thuis, een boost te geven!  
 
 

 Zomerlezen: tips tegen de zomerleesdip! (door  Wanda Hupsch, leescoördinator)  

  
Ieder jaar is het weer lastig om de kinderen tot aan het einde van het schooljaar 
gemotiveerd te laten lezen. Zo ook thuis. Het wordt weer langer licht buiten, je kan 
nog even naar buiten na het avondeten en voordat je het weet is het bedtijd en is er 
geen tijd geweest om nog te lezen.  
 
Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het 
afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen dat 
er een terugval optreedt in de vakantie, is het belangrijk 
om thuis regelmatig te blijven lezen.   
 
Maar hoe dan?                                                   
 
Tip 1: 
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je 
voor je plezier doet. Stop dus vooral zelf niet met lezen! 
 

Tip 2: 
Kinderboeken mee op vakantie! 
 
Ga met uw kind naar de bibliotheek of neus eens rond in de 
boekhandel of op het internet. 
De kinderen hebben allemaal een biebpas en kunnen gratis 
boeken lenen.       
Informatieve boeken over een favoriet onderwerp van uw kind 
spreekt natuurlijk aan. Maar ook strips, leesdoeboeken en 
samenleesboeken zijn heel geschikt.  
 

De kinderen kunnen ook met hun bibliotheekpas luisterboeken downloaden.  
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Blink Lezen  
 
Een aantal leerkrachten van onze school 
heeft hun groep aangemeld voor een 
aantal zomerse thrillers met de juffen en 
meester en conciërge in de hoofdrol! Dat 
spreekt vast en zeker aan. 
 
 
 

 
 
 
Yoleo-lezen  
Liever karaoke-lezen? Dat kan met Yoleo! De tekst wordt 
getoond en voorgelezen. Met Yoleo verdienen de kinderen 
leespunten en kunnen ze een virtuele kamer inrichten.  

                                             
 
Tip 3: 
Lezen is overal 
Denk aan de menukaart, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin of leuke 
attracties. Ook onderweg is er genoeg te lezen!  
 
Tip 4: 
Lekker lezen en luisteren met de bieb. Onderstaande advertentie zegt genoeg! 
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Lekker meedoen met hockey 
 

 
 

Voorbereiding op het nieuwe schooljaar  
 
Het gaat gelukkig heel goed met de corona-cijfers en de vaccinaties. Ook op school 
gaat het goed. We maken daarom voorzichtig plannen voor het nieuwe jaar. We 
delen onze voorlopige plannen voor het nieuwe schooljaar graag met jullie. In de 
laatste week van de zomervakantie laten we weten of alles door kan gaan zoals we 
nu denken. 
 
Ouders in de school: 

- Alle ouders zijn welkom om hun kind tot bij het lokaal te brengen gedurende 
de eerste schoolweek. 

- Alle ouders zijn welkom om na schooltijd met hun kind even de school in te 
lopen om werkjes te bekijken etc. 

- Ouders van nieuwe kleuters mogen gedurende de eerste week met hun kind 
mee de school in.  
 

Inlooptijden: 
- Inloop vanaf 8:20 uur. 
- Bel gaat om 8:25 uur, dan moet iedereen naar binnen. 
- Start van de lessen 8:30 uur. 
- Ouders mogen het plein weer op. 
- Groep 1,2,3,4 en 5 komen binnen door de kleine deur en nemen aan die kant 

de trap 
- Groep 6,7 en 8 komen binnen door de hoofdingang aan het plein en nemen 

de trap bij de keuken. 
- Ouders van kinderen in groep 1, 2 en 3 gaan bij het grasveld met de glijbaan 

staan als zij hun kind komen ophalen. 
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Oudergesprekken: 
- Ouders mogen kiezen of zij het gesprek op school of online willen voeren. 
- We plannen de gesprekken op de middagen.  
- Vanaf groep 4 zijn de kinderen welkom bij het gesprek. 
- Startgesprekken houden we vanaf groep 2. Kinderen in groep 1 hebben net 

een uitgebreide intake gehad.  
 
Pauzetijden: 

- Groep 3, 4 en 5 hebben buiten pauze van 10:15 tot 10:30 
- Groep 6, 7 en 8 hebben buiten pauze van 10:00 tot 10:15 uur. 

 
Rooster: 

- Na de vakantie werken we met het oude rooster, met een middagpauze en 
voor de ouders die dat willen overblijf. 

- Ouders die voor het noodrooster al gebruik maakten van de TSO zijn nog 
steeds ‘klant’ van Lunchtijd. Als u iets wilt veranderen in het overblijven, dan 
kunt u dat doorgeven aan Lunchtijd. Ouders die voor het noodrooster nog 
geen gebruik maakten van de overblijf, kunnen zich bij Lunchtijd aanmelden. 
Aanmelden en wijzigingen doorgeven kan via 
https://floreokids.nl/kinderopvang/tussenschoolse-opvang  

 
LET OP: deze afspraken gaan pas na de zomervakantie in! De komende weken 
houden we ons nog aan de corona-afspraken! 
 

Kalender 
 

Vrijdag 9 juli Jongerenwerk komt in groep 7/8; graag sportieve kleren aan 
want we gaan de gymzaal in! 

Vrijdag 9 juli Rapport groep 3-7 

Dinsdag 13 juli Leerkrachtenverjaardag met Mad Science! Trek geen 
gloednieuwe kleding aan die niet vies mag worden! 

Woensdag 14 juli Afscheidsavond groep 8 

Donderdag 15 juli Rapport groep 8 

Vrijdag 16 juli Laatste schooldag; de kinderen zijn om 12 uur uit 

 
 

Tot slot 
 
Het is bijna zomervakantie. We gaan er met elkaar  
nog twee mooie en gezellige weken van maken.  
Er staan genoeg leuke dingen op de kalender. 
Veel dank voor de Ouderraad die het mogelijk  
Maakt om dit jaar op een vrolijke manier 
af te sluiten! 
 

https://floreokids.nl/kinderopvang/tussenschoolse-opvang

