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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 29   
        17-09-2021   
        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
In de vorige TDM en via Ouderportaal deden wij een oproep, omdat we hulp nodig hebben 
bij een aantal technische klussen. Wij zijn erg blij dat er ouders zijn die ons willen helpen met 
snoeiwerk, het ophangen en aanschaffen van planken in de schuur, beitsen van de 
picknicktafels en het openmaken van onze techniekkasten. Een van de ouders heeft zelfs 
geregeld dat er nieuwe verlichting komt in de schuur. Heel hartelijk bedankt lieve mensen!  
Wilt u ook helpen op school? Laat ons weten wat uw talent is!  
 
 

 
Deze wildernis wordt  
weer een keurige tuin! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startgesprekken 
 
Inmiddels heeft u van de leerkracht van uw kind(eren) een seintje ontvangen dat u zich kunt 
inschrijven voor een online startgesprek. Wij kijken uit naar deze gespreken. Zo leren wij u 
en uw kind(eren) nog beter kennen. Dit helpt ons om uw kind zo goed mogelijk te kunnen 
begeleiden op school. Vergeet u dus niet om zich in te schrijven. Vanaf groep 4 is het de 
bedoeling dat uw kind(eren) ook aansluiten. 
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Eerste Heilige Communie voor Meike, Emma, Rubert en Stijn 
 
Zondag 12 september was een feestelijke dag: Meike, Emma, Rubert en Stijn deden hun 
Eerste Heilige Communie. Ze vertellen zelf hoe ze deze dag ervaren hebben. 
 

 
 

Onze Eerste Heilige Communie 

 

We kwamen binnen en de zaal was mooi 

versierd. Onze stoelen waren 

gereserveerd. Emma, Meike, Rubert en 

Stijn liepen door de zaal. De jongens 

naast elkaar en de meisjes naast elkaar. 

Daarna mochten we gaan zitten en even 

later mochten we een stukje voorlezen. 

Daarna mochten we een hostie. Juf 

Wendy en Juf Geeske waren er ook. Na 

de mis kregen we veel cadeaus, maar 

daarna moesten we naar de kerktuin om 

foto’s te maken. Meike en Emma mochten 

samen op de foto. Juf Geeske en Juf 

Wendy gaven ons een leuk boek dat heet 

‘Wat moet je doen als je over een 

nijlpaard struikelt’. We kregen mooie 

cadeaus, zoals armbandjes, boeken, 

horloges en kettingen. 

 

Meike en Emma 

 

De Eerste Communie 

 

Eerst moesten we gaan zitten en toen 

gingen we naar de kleedkamer. Daar 

bespraken we wat we moesten doen. We 

mochten ook iets zeggen, dat was niet heel 

veel. We gingen een rondje lopen en toen 

moesten we iets aan de Kapelaan geven. 

Toen ging hij een verhaal uit de Bijbel 

vertellen. We gingen ook bidden en we 

moesten best wel veel doen. We gingen 

ook nog op de foto en kregen ook nog veel 

cadeautjes. 

 

Stijn en Rubert 
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Knuffeldieren Familieviering op 3 oktober  
 
Op 4 oktober is het “Werelddierendag”. En weet je ook waarom? Het is de naamdag van Sint 
Franciscus van Assisi. Hij leefde lang geleden: zijn leven was zó bijzonder dat hij nog vaak 
genoemd wordt. Hij hield erg van de natuur: de bomen en bloemen, water en vuur, zon, 
maan en sterren; van de dieren én van de mensen. Soms, zo wordt wel verteld, praatte hij 
ook echt met dieren. Daarom krijgen dieren op 4 oktober extra aandacht.  
Wij gaan dit in onze kerk vieren in ‘De Schuur’ op zondag 3 oktober 2021. De viering begint 
om 11.15u. Iedereen is uitgenodigd om met zijn lievelingsknuffeldier naar de viering te 
komen. De pastoor zal daar je knuffel zegenen als je dat wilt. Heb je pas je 1ste H. Communie 
ontvangen, dan is dit mooi de gelegenheid voor je  2de H. Communie. Maak een tekening van 
je huisdier of schrijf een verhaaltje waarom het je lievelingshuisdier is. Misschien heb je wel 
een mooie foto van je huisdier. Deze gaan we ophangen tijdens de viering. Het wordt vast 
een hele leuke viering. 
Na de viering (vanaf 12:15 uur) kun je ook je huisdier laten zegenen 
door pastoor Glas. 
Graag tot ziens op zondag 3 oktober! 
Werkgroep Familievieringen en Pastoraatgroep 
RK Parochie OLV Geboorte – De Goede Herder 
 
 

Fit & Fruitig op school 
 
In samenwerking met de GGD, werken wij op ter Does dit jaar aan het project Fit & Fruitig. 
Dit betekent dat we veel aandacht besteden aan gezond eten en gezond bewegen. Samen 
met Joanne Pelleboer van de GGD en ook samen met FloreoKids maken we een infographic 
waarin ons beleid en onze activiteiten op het gebied van gezond eten en gezond bewegen 
worden uitgewerkt. Uiteindelijk komt de infographic op de website, maar nu is hij nog lang 
niet klaar.  
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Om dit project goed uit te kunnen voeren hebben wij een subsidie aangevraagd en 
gekregen. Het geld van deze subsidie kunnen we besteden aan lesmethodes over gezond 
gedrag of bijvoorbeeld buitenspeelgoed dat bewegen stimuleert. We hebben een werkgroep 
waarin we de plannen bedenken. Er komt ook een kinderwerkgroep onder leiding van juf 
Inge. Zo zorgen we er voor dat de kinderen ook kunnen meedenken met de plannen. We 
zoeken nog een ouder die deel wil nemen aan de werkgroep. Is dit iets voor u, laat het ons 
dan weten. 
 
Inmiddels hebben we ter Does ingeschreven voor de Europese Schoolfruitregeling. Als ter 
Does wordt uitgekozen betekent dat dat elk kind 20 weken lang drie keer per week gratis 
een portie fruit of groente krijgt. Als we ingeloot worden, hoeft u uw kind drie dagen per 
week geen pauzehap meer te geven. We hebben dan drie fruitdagen waar elk kind aan 
meedoet. Zodra hierover mee bekend is, hoort u natuurlijk van ons. 
 

Buiten leren 
 
Breinvriendelijk onderwijs is een van de pijlers van het coöperatief leren. Bewegen tijdens 
het leren is een van de manieren om het werkgeheugen leeg te maken, waardoor er ruimte 
komt voor het uitvoeren van nieuwe opdrachten. Bewegen tijdens het leren past ook erg 
goed binnen het Fit & Fruitig project. Hoe doe je dat eigenlijk, bewegend leren? Een van de 
vormen van bewegend leren die wij regelmatig toepassen is het lopend dictee. We doen dit 
het liefst buiten, want ook frisse lucht stimuleert het brein. De kinderen zoeken op het plein 
verschillende woorden op. Zij lopen terug naar hun werkboek en schrijven zonder voorbeeld 
het woord correct op. Ook kinderen die als een berg opzien tegen een dictee, laten zo betere 
resultaten zien. 
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Bericht van de Schaatsclub 
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Overblijven op ter Does 
 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en de overblijf draait weer als vanouds. Dat 
betekent dat als u uw kind(eren) wilt laten overblijven, ze moet inschrijven bij Lunchtijd. 
Op www.floreokids.nl/kinderopvang/tussenschoolse-opvang vindt u het aanmeldformulier. 
U kunt kiezen tussen een vast abonnement of een flex abonnement. Bij een vast 
abonnement blijft uw kind over op vaste dagen. Met een flex abonnement kan uw kind af 
toe gebruik maken van de overblijf.  
Bij een flex abonnement geeft u tenminste een dag van te voren door dat uw kind bij de 
overblijf komt. U kunt dit doen met een mail naar Lunchtijd@floreokids.nl  
 
Voor vragen over betalingen en inschrijvingen kunt u terecht bij Iris van der Zwaan: 
i.vanderzwaan@floreokids.nl 
 
Voor alle andere vragen over de overblijf kunt u 
terecht bij Sacha Schouten, de bovenschoolse 
coördinator van Lunchtijd: 
S.schouten@floreokids.nl  
 
Overblijfkracht worden?  
Zonder vrijwilligers kunnen wij de overblijf op Ter 
Does niet blijven uitvoeren. Daarom zijn we dringend 
op zoek naar nieuwe overblijfkrachten die op flexibele 
basis inzetbaar zijn voor de overblijf.  
 
Als overblijfkracht blijven uw kinderen gratis over op de dag dat u de overblijf op school 
doet. Tevens ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van € 10, per keer en u kunt kosteloos 
deelnemen aan pedagogische workshops zoals ’jongensgedrag’, ‘praktische EHBO’ ‘Sport en 
spel’, etc.   
 
Heeft u interesse om een of meer dagen per week mee te helpen bij de overblijf van Ter 
Does of vragen hierover? Neem dan contact op met Sacha schouten: 
S.schouten@Floreokids.nl  of app ‘overblijfkracht’ naar 06-16208979   
 
  

http://www.floreokids.nl/kinderopvang/tussenschoolse-opvang
mailto:Lunchtijd@floreokids.nl
mailto:i.vanderzwaan@floreokids.nl
mailto:S.schouten@floreokids.nl
mailto:S.schouten@Floreokids.nl
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Nog meer lekker sporten 
 

 
Bij sport-mix Kaag en Braassem kan uw kind 8 weken lang kennis 
maken met verschillende sporten. Tijdens de lessen kan uw kind 

kijken wat het beste bij hem of haar past en hierbij talent 
ontwikkelen onder vakkundige begeleiding. De laatste les (week 9) 
zullen wij ook gaan meedoen bij verenigingen in de gemeente.  De 
eerste sporten zullen zijn; voetbal, basketbal, volleybal en hockey. 

 

Waar vind de sport-mix plaats? 
In de sporthal van de Tweesprong. 
 

Wanneer?  
Elke woensdag van 30 september tot 2 december 2020. (21 oktober niet) 

Hoe laat?  
Van 15.00 tot 15.45 uur. 

Voor wie? 
De sport-mix is voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar die nog geen sport beoefenen. Ze weten nog niet 
goed welke sport ze willen gaan doen en kunnen daar bij ons kosteloos achter komen.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fstock-foto%2Fstickman.html%3Fimgtype%3D1%26orderby%3D4&psig=AOvVaw36sSOoZNXkhD85H6FN8fy2&ust=1582987766153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjm6om_9OcCFQAAAAAdAAAAABAE
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De klas van 2021  

 
De kinderen van groep 8 die in juli afscheid 
namen van ter Does, hebben ons een 
prachtige stoeptegel gegeven. Meester Rob 
en Meester Alex hebben de stoeptegel een 
mooie plek gegeven op het plein. Nu weten 
we zeker dat we de klas van 2021 nooit 
zullen vergeten. Bedankt Rozy, Twan, Vince, 
Louise, Jip, Carmen, Omar, Mila, Jill, Nijs, 
Henk, Ryen, Dex en Bram. Kom maar gauw 
eens kijken naar jullie tegel en vertellen hoe 
het met je gaat! 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Kalender 

 
Datum  Activiteit 

Vanaf 20 september Online startgesprekken 
Vanaf 30 september Sportmix Kaag & Braassem 
3 oktober Knuffeldieren Familieviering 
2, 5, 9 en 12 oktober Proeflessen Schaatsclub 

 

Tot Slot 

 
Met deze TDM sluiten wij de derde schoolweek af. We zijn goed en gezond begonnen. Als 
team doen we er alles aan om Corona buiten de deur te houden. U merkt dat ook; we zijn 
nog steeds voorzichtig in het organiseren van evenementen en het toelaten van ouders op 
het plein en in de school. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Zodra het ook voor ons 
veilig voelt om de schoolafspraken te versoepelen, hoort u dat van ons.  
 
We wensen u een goed en gezond weekend! 
 


