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Vakantie!
De laatste weken van het jaar hebben we zo veel leuke dingen gedaan, dat we er
nog een TDM mee vol kunnen en willen
schrijven. Als ouders en betrokkenen bij
onze school, heeft u dit jaar zo veel moeten
missen. Deze extra TDM maakt dat
misschien weer een klein beetje goed.
In deze TDM vertellen we over het afscheid
van groep 8, over de leerkrachtenverjaardag
met Mad Science en over ter Does got
talent. Ook praten we u bij over de
ontwikkelingen in ons team en de plannen
voor volgend jaar.

Na-de-vakantie-plannen
In de vorige TDM stond het nieuws dat Susan van Rijn ons gaat verlaten. Zo vlak
voor de vakantie hebben we helaas geen fijne nieuwe collega kunnen vinden.
Daarom hebben juf Suzanne en juf Wendy aangeboden om tijdelijk 5 dagen te gaan
werken. Zo kunnen we in groep 4/5 en in groep 6 starten met een vertrouwd gezicht
voor de klas. Wij zijn als team ontzettend dankbaar voor deze inzet van juf Suzanne
en juf Wendy. Omdat we onze collega’s niet langer extra willen belasten dan strikt
noodzakelijk is, brengen we nogmaals onze vacature onder uw aandacht. 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/163751vacatures-groepsleerkracht-leerkracht-ter-does-in-hoogmade-alphen-aan-denrijn.aspx
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In de vorige TDM hebben we de afspraken voor het nieuwe schooljaar beschreven.
Toen we over deze afspraken nadachten, zag het er allemaal heel goed uit: de
besmettingscijfers namen af en het R-getal lag ver onder de 1. Op dit moment is de
situatie totaal veranderd. We kunnen nu dus ook nog niet beloven of de afspraken
wel (allemaal) door kunnen gaan. Houdt u alstublieft in de week van 23 augustus het
Ouderportaal goed in de gaten. We zullen u dan laten weten hoe we het de eerste
schoolweek zullen gaan organiseren.
Als er een leerkracht ziek is, wordt er vervanging geregeld via RTC-Cella. Door
corona en het lerarentekort is het vervangingsteam zwaar uitgedund. Wij krijgen als
school nu al de waarschuwing mee dat het volgend jaar nog lastiger zal zijn om
passende vervangers te vinden bij ziekte. Als er geen vervanger is, hebben wij als
school geen andere mogelijkheid dan een groep naar huis te sturen. In schooljaar
2020/2021 hebben we dit niet een keer hoeven doen. Hopelijk zal dat ook gaan
gelden voor schooljaar 2021/2022. De kans is helaas aanwezig dat ook wij wel eens
een groep naar huis zullen moeten laten gaan.

Groep 8 aan de macht
Groep 8 heeft de afgelopen uitgebreid hun afscheid van ter Does genomen en
gevierd. Op 2 juli hebben de kinderen geklommen in Alphen en hebben ze
aansluitend gebarbecued en ‘geslapen’ op school. Op 14 juli heeft groep 8 hun
eindfilm in première laten gaan op het Visser ’t Hoofd Lyceum in Leiderdorp. Op 15
juli kregen de kinderen van groep 8 hun eindrapport en zijn ze onder toeziend oog
van de hele school en hun ouders de school uit gesprongen.
De kinderen hebben zelf verslagen geschreven over de ‘mini-SVD’. We laten u
meelezen met de verslagen van Mila en Rozy
Verslag Schoolverlaters Dag door Mila
Vrijdag 2 Juli gingen we op schoolverlaters dag met de hele klas en de meester en
juf Nicolette en later kwam ook juf Geeske.
Die ochtend moesten we gewoon nog naar school maar we mochten wel al om 12
uur naar huis om te lunchen en je spullen te halen.
Om half 2 moest je je spullen komen brengen op de fiets want we gingen ergens
heen op de fiets (het klimbos) en we gingen slapen in de school. Ik kwam als tweede
aan want ik was veel te vroeg. We moesten onze spullen alvast in de speelzaal
zetten zodat we na ons uitje naar het klimbos onze bedden konden opmaken op het
leerplein.
We moesten ook nog op de foto met de hele klas maar we keken in de zon, dus we
zien er denk ik niet uit op de foto.
Ok, we gingen naar het klimbos in Alphen op de fiets en we moesten felgekleurde
hesjes aan en juf Nicolette fietste voorop en de meester achterop. Ik fietste ergens
achteraan met mijn vriendinnen.
Bij iedere tunnel waar we doorheen reden, gingen we gillen en alles en dat was leuk.
Ik fietste ook nog een keer bijna in de sloot en er waren nog koeien langs de weg, ze
stonden heel dichtbij.
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In het klimbos waren drie torens. Als laatste gingen we naar toren 3. Eerst wou ik niet
want ik dacht dat het heel eng was, maar we gingen toch. Naar toren drie ging je ook
met een zipline alleen was de zipline naar toren 3 langer dan naar toren 2. De zipline
ging heel snel en je knalde aan de overkant tegen een paal aan, gelukkig zat er een
kussen omheen. Opeens lag mijn duim open en ik wist niet hoe dat kwam maar ik
had het niet gevoeld, het was gebeurd op de zipline (gelukkig deed het geen zeer).
Toren 3 was het leukst en het moeilijkst. Ik was hier nog een keer gevallen bij een
stukje waar je over palen heen moest en ik gleed er vanaf. Er was ook een stukje die
ik eerder had gezien maar toen durfde ik niet. Nu heb ik het wel gedaan en daar ben
ik blij om. Terug van toren 3 ging je ook met een lange zipline en toen ging juf
Nicolette mij filmen.
Toen we terugkwamen konden
we ons hesje weer uit en gingen
we onze bedden opmaken op
het leerplein. Zowat iedereen
had eten bij zich dus we gingen
wat eten terwijl we onze
luchtbedden gingen oppompen.
We gingen met alle meiden
naast elkaar liggen en alle
jongens lagen ook bij elkaar. De
meester had inmiddels de
barbecue aangezet en er lagen
al hamburgers op. Eerst pakten
we allemaal een broodje voor de
hamburger, ik deed er lekker
alleen een hamburger op want ik had veel honger en wou snel beginnen met eten.
Tijdens het barbecueën gingen we verstoppertje met buut doen. Later kwam er ook
saté en ik deed het op een broodje doen want dat wilde ik graag proeven, het was
gewoon lekker gelukkig. Ik heb in totaal 2 broodjes hamburger op en 4 stokjes saté.

Weer wat later hadden we bonte avond. We begonnen met petje op petje af, in totaal
hadden we 3 rondes. Toen mochten we onze acts gaan doen, wij hadden helemaal
een dansje ingestudeerd op een liedje. De jongens wilden heel graag verstoppertje
door de school doen dus dat werd hun act. Het was wel leuk want ze deden het licht
uit. Daarna gingen we snel even kletsen boven en omkleden voor het avondspel
want we moesten een lange broek aan. Daarna gingen we snel even cola drinken en
chips eten. Juf Nicolette was naar een feestje dus wij dachten dat we een spooktocht
gingen doen en dat juf Nicolette ons zou laten schrikken. Gelukkig was dat niet zo
want we gingen op de fiets naar het ghoybos om levend stratego te doen. Er was
een team rood en een team geel ik zat bij rood. Het was heel leuk en gezellig.
Toen we weer thuis kwamen moesten we al gaan slapen maar dat deden we niet we
gingen nog kletsen. Later kwam juf Geeske bij ons zitten omdat we nog kletsten.
Toen zij weer weg was, was het kwart voor 2 ongeveer. Toen gingen we truth or dare
doen dat was best saai uiteindelijk waren Rozy en ik nog wakker om half 4 ik ging
toen slapen maar Rozy bleef nog wakker.
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De volgende dag werden we om half 8 (!!!)
wakker gemaakt en het rook al naar
aangebrande broodjes en mannen deo dus dat
rook niet lekker. Wij besloten om voor het ontbijt
snel aan te kleden en alvast iets te gaan
opruimen. De jongens waren buiten al aan het
pingpongen. We werden geroepen om te komen
eten en we waren allemaal moe. Er waren hele
lekkere harde broodjes en er stond veel beleg
op tafel. Daarna gingen we weer verder met
onze spullen opruimen want we zouden
opgehaald worden om half 11. Toen alles weer
was ingepakt gingen we snel even pingpongen
en ik lag er de hele tijd meteen uit. Toen
kwamen onze ouders ons ophalen en ik hoefde alleen mijn fiets mee te nemen want
verder kon ik niets tillen op de fiets.
Ik vond het heel gezellig en leuk en het eten was ook heel lekker.
Mini S.V.D door Rozy
We moesten om 12 uur naar huis om te gaan eten en spullen te pakken. Ik had er
superveel zin in en mijn spullen stonden al klaar. Om half 2 moesten we terug op
school zijn met de fiets en onze spullen om naar het klimpark te gaan. We moesten
11 km lang fietsen. Ik had geen zin om te fietsen maar toen we eenmaal bezig waren
viel het wel mee want we waren lekker aan het fietsen en aan het kletsen en we
gilden en schreeuwden in tunnels. Toen we er bijna waren kwamen we op een leuk
weggetje waar koeien op de weg liepen. Toen we dat weggetje hadden afgefietst
zagen we het klimpark al. We kregen een helm op en een tuig aan, ik was nummer 9.
Toen we uitleg kregen vond ik het saai maar toen we mochten klimmen was het echt
gaaf. De meester deed ook mee dat vond ik leuk en hij kon nog best goed klimmen
vond ik. Uiteindelijk ging de meester ook naar toren 3, toen konden we zijn talent
zien :) Toen de meester de zipline op ging kregen ik en nog een paar kinderen een
bekertje water om over de meester heen te gooien. De meester kwam aan en toen
gooiden we hem nat. Gelukkig kon de meester er wel tegen.
Toen we weer op school waren, gingen we even pingpongen. Ik had geen zin meer
om te pingpongen dus stopte ik en ging ik helpen in de keuken. Ik mocht de
komkommers schillen dat was wel leuk. Ik mocht ook de paprika’s snijden en ik hielp
ook nog met de tafels dekken. Het eten was erg lekker. Ik zat wel al vol toen ik een
hamburger ophad maar daarna had ik nog wel wat sateetjes op en komkommer en
tomaat. Na het eten deden we nog verstoppertje. Om half 10 deden we het spel:
petje op, petje af. Dat vond ik wel grappig helaas had ik 0 keer gewonnen. Toen het
10 uur was moesten we een lange broek en lange mouwen aan want we gingen
ergens heen op de fiets. Ik vond het best wel spannend omdat ik niet wist wat we
gingen doen. Toen we wat verder hadden gefietst wist ik dacht we naar het ghoybos
gingen. Ik vond het ook spannend omdat juf Nicolette was weggegaan maar het
bleek later dat ze naar een feestje was gegaan. Maar we gingen dus naar het
ghoybos en we gingen levend stratego doen. Ik kende dat niet maar gelukkig kregen
we uitleg. Onze leider was juf Geeske. Eerst was ik de bom maar na een tijdje vond
ik dat niet meer leuk dus had ik geruild met juf Geeske voor een ander kaartje.
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We gingen laat slapen, rond 3 / 4 uur en we werden om half 8 wakker.
Toen gingen we ontbijten, het ontbijt zag er
lekker en mooi uit. Het was ook heel
lekker. Ik had niet zo veel op want ik had
niet zo veel trek. Na het ontbijt gingen we
weer pingpongen. Ik had geen zin meer om
te pingpongen dus ging ik mijn spullen
alvast opruimen. Toen ik daarmee klaar
was ging ik toch nog even verder
pingpongen. Al snel moest iedereen zijn
spullen op gaan ruimen en ik had niks te
doen want ik was al klaar. Dus toen ging ik
maar wat andere kinderen helpen. Om half
11 kwamen alle ouders ons ophalen.
Televiziergala ter Does
Op 14 juli was het zo ver. De kinderen van groep 8 en hun ouders waren uitgenodigd
op het Visser ’t Hoofd Lyceum voor de première van hun eindfilm ‘Welkom bij de
Wappies’. Paparazzifotograaf juf Wanda maakte van alle kinderen en hun ouders
een glamoureus portret op de rode loper. Alle ouders, kinderen, de meester en de
juffen hebben genoten van de film.

Wij vinden de ter Does-versie van First Dates, Freek in het Wild, het
kookprogramma, de persconferenties met onze eigen Irma’s veel en veel beter dan
de versies die nu op TV te zien zijn. We voorspellen de kinderen van groep 8 een
geweldige toekomst in de wereld van de showbizz. Na de première kregen alle
kinderen een speech van de meester of een juf en daarbij een echte televizierring en
een prachtige foto. De Ouderraad heeft het mogelijk gemaakt dat de kinderen ook
allemaal hun eigen film op een USB-stick mee naar huis kregen. Dat is extra fijn,
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omdat de kinderen alleen maar hun ouders konden uitnodigen voor de
afscheidsavond. Nu kunnen ze thuis hun film laten zien aan hun hele familie. Wat fijn
dat de Ouderraad dit mogelijk heeft gemaakt. De kinderen en hun ouders zetten op
hun beurt de school en de meester in het zonnetje. Voor in de teamkamer kregen we
een prachtig dienblad met lekkers en voor op het plein een Walk of Fame-tegel met
de namen van alle schoolverlaters. En wat kreeg de meester? Een roze
cadeaupakket met 14 badflamingo’s! Donderdagochtend kwam meester Rob een
beetje laat op school, omdat hij lekker in bad zat met al zijn flamingo’s!

Groep 8 springt de school uit
Op donderdag 15 juli kregen de kinderen van groep 8
hun rapport en keken ze met hun klasgenoten van
groep 7 nog een keer naar de eindfilm. Om twaalf uur
sprongen onze schoolverlaters een voor een op de
trampoline de school uit. Wat hebben we prachtige
salto’s en ook echte buikschuivers gezien.
Heel veel succes op jullie nieuwe scholen, lieve
kinderen van groep 8!

Jeugdwerk op ter Does
De afgelopen weken hebben Wout Koek en Jurjen Lind van het Jeugdwerk vier fijne
sessies gehouden met onze groep 7/8. Op vrijdag 9 juli hebben een actieve afsluiting
van dit traject gehad. In de gymzaal hebben de kinderen onder leiding van Wout en
Jurjen spelletjes gedaan gericht op samenwerking en een zelfverzekerde houding.
Zo konden de kinderen zelf voelen dat als je je partner vertrouwt, je echt op hem of

6

haar kunt leunen en bouwen. We deden een samenwerkingsspel met ballonnen,
waarbij onze groep 7/8 liet zien beter te kunnen samenwerken dan andere groepen
die Wout en Jurjen hebben getraind. Omdat coöperatief leren in ons onderwijs
centraal staat, zijn wij erg trots op deze conclusie van Wout en Jurjen. Daarna
konden we beginnen met het echte werk: boksen. Ook bij het boksen leerden we dat
je goed moet samenwerken. We leerden dat het bij boksen gaat om samenwerken,
verbinden, en juist op grenzen stellen. Als je bijna naar het voorgezet onderwijs gaat
zijn dat prima vaardigheden om te trainen.
Jurjen van het Jeugdwerk wil graag deze belangrijke dingen blijven doen met de
kinderen van groep 8 als ze volgend jaar in de brugklas zitten. Er wordt een ruimte
geregeld zodat de kinderen elkaar elke maand kunnen ontmoeten. Jurjen zoekt
ouders van de kinderen die nu in groep 8 zitten die willen meewerken aan dit
initiatief. Ouders die willen helpen kunnen contact opnemen met Jurjen Lind (0638072269 of j.lind@participe.nu).

Op de fiets naar school
In een van de vorige TDM-edities hebben we gevraagd welke kinderen graag op de
fiets naar school zouden willen komen. Op deze vraag hebben zich vijf nieuwe
fietsgezinnen aangemeld. Voor deze kinderen is er zeker een plekje in een van de
fietsenrekken op het plein. De gezinnen krijgen ook nog even persoonlijk bericht.

Mad Science
Op Ouderportaal heft u al foto’s kunnen zien en kort iets kunnen lezen over de Mad
Science-dag van 13 juli. De dag begon met een wervelende show met professor
Amazing Amanda. Zij deed experimenten met föhns en bladblazers en creëerde zelfs
een echte vuurbal. Tussen neus en lippen door leerde ze ons ook nog van alles over
luchtdruk.
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Vervolgens kregen alle groepen hun eigen professor. Professor Kersenpit, professor
Gekke Gerrit, professor Amazing Amanda, professor Kosmisch en professor Mama
bij groep 1/2. De professoren deden allerlei proefjes met de kinderen en lieten hen
stuiterballen maken en slijm en een vulkaanuitbarsting. Het was een onvergetelijke
dag!

8

Ter Does got talent
Op de laatste schooldag barstte ter Does uit zijn voegen van het talent. Groep 3 zong
een swingend zomervakantielied. De kinderen van groep 1 en 2 hadden ook een
vakantielied geoefend en daarnaast ook nog een afscheidsliedje voor de juf. Uit
groep 4/5 brachten vijf meiden het IJslandse songfestival nummer en drie andere
meiden zongen het lied Nooit Alleen. Groep 5/6 leverde ook twee optredens: een
verrassende goochelshow van de jongens (de mannetjes Kazannetjes, zoals jurylid
de Buurvrouw ze noemde) en de complete Lion King-musical van de meisjes. Groep
7 tenslotte had een hele Dora-aflevering ingestudeerd.
Dit jaar was er een nieuwe jury. De Buurvrouw had de Regenboogvlinder gevraagd
om haar dit jaar te helpen bij het zoeken naar de winnaar. De Buurvrouw en de
Regenboogvlinder moesten daar heel diep over nadenken, en dat was maar goed
ook, want de kinderen moesten eerst nog afscheid nemen van juf Susan. Alle
groepen hadden mooie afscheidskaarten, -boekjes en -knutsels gemaakt om dag te
zeggen tegen die lieve juf Susan.
Het werd nog spannender toen de Buurvrouw
en de Regenboogvlinder eindelijk bekend
mochten maken wie de winnaars waren van ter
Does got Talent. Op de derde plaats was
geëindigd de Lion King-musical van de meiden
van groep 5/6. Op de tweede plaats kwam het
lied Nooit Alleen van de meiden van groep 4/5.
De winnaars waren dit jaar alle kinderen van
groep 3 die met hun vrolijke zomerlied iedereen
alvast in vakantiestemming bracht. Of in de
woorden van de Buurvrouw: Top! Top! Top!
De wisselbeker staat dit jaar in groep 4. De
Buurvrouw en de Regenboogvlinder verheugen
zich nu alvast op de editie van ter Does got Talent van komend jaar.

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?
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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.
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. De advertentie
hiernaast zegt genoeg!
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Veteranenboek voor groep 7/8
De Stichting Zinsnede heeft het afgelopen jaar het Veteranenboek Kaag en
Braassem gepubliceerd. In dit boek staan de verhalen van mannen en vrouwen uit
de gemeente Kaag en Braassem, die zich hebben ingezet om in het buitenland vrede
te brengen of te handhaven. Joep Derksen is de schrijver van het boek.
Joep Derksen is maandag in groep 7/8 geweest en heeft verteld over
wat veteranen zijn en wat ze doen. Daarna kregen alle kinderen in groep 7 en 8 een
exemplaar van het veteranenboek mét hun eigen
naam erin en een korte persoonlijke boodschap.
Het doel van deze actie is, dat ook de jongere
generaties het belang zien van het werk van
de veteranen en dat hun verhalen gelezen
worden. Een van de kinderen kwam zelfs tot de
ontdekking dat het verhaal van zijn opa ook in
het boek staat, terwijl hij niet eens wist dat zijn
opa als militair uitgezonden is geweest. Wij
hopen dat bij het lezen van het boek, nog meer
kinderen tot verrassende ontdekkingen zullen
komen.

Tot slot
Gefeliciteerd! U heeft de TDM uit! Dan begint de vakantie echt! Bedankt voor het fijne
jaar met u en uw kinderen! Wij wensen alle gezinnen een ontspannen en gezonde
vakantie. En heel graag tot ziens op 30 augustus!
Team ter Does
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