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Welkom 
 
De afgelopen weken hebben meerdere ouders veel werk verzet op school. Onze schuur is 
onder handen genomen en de tuin is gesnoeid. We kunnen eindelijk weer bij ons 
techniekmaterialen en juf Joke heeft een prachtige nieuwe deksel voor de zandtafel. Heel 
erg bedankt handige moeders en vaders voor jullie hulp! 
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Kinderboekenweek 

 
Op 6 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is 
‘Worden wat je wil’. Tot aan de herfstvakantie gaan we met de kinderen lezen en werken 
over allerlei beroepen. Vanzelfsprekend mogen de kinderen op 6 oktober verkleed naar 
school komen; alle dokters, schilders, boeren, schrijvers, juffen, politieagenten, 
brandweermensen, timmerlui, weg- en wegenbouwers, verpleegkundigen, koks, 
astronauten en andere beroepen zijn welkom. 
 
Op 6 oktober organiseren we ook onze boekenruilbeurs. De kinderen mogen maximaal 4 
boeken meenemen die zij op school willen ruilen. Geeft  u uw kind ook een kleedje mee om 
op te zitten en om de ruilwaar uit te stallen. Wij hopen op droog weer zodat we de ruilmarkt 
op het plein kunnen houden. 
 
Op 13 oktober krijgen we een professionele voorlezer op bezoek. Bart Jansen, eigenaar van 
boekhandel Verkaaik uit Gouda, komt in onze groepen voorlezen. Hij 
neemt verrassende boeken mee om onze kinderen uit te dagen nog 
meer te gaan lezen. 
 
We sluiten de Kinderboekenweek af op 15 oktober met een 
voorleeswedstrijd. Alle groepen houden hun eigen voorleeswedstrijd 
en kiezen hun favoriete voorlezer. Tijdens de voorleesfinale op 15 
oktober wordt de voorleeskoning of -koningin van ter Does gekozen. 
 

Leidens Ontzet op ter Does 

 
Donderdag 30 september was een bijzondere dag in groep 6. In de 
afgelopen weken is de groep druk bezig geweest in de schooltuin. Er zijn 
wortelen, uien en aardappelen geoogst. De uien moesten eerst even drogen 
in de schuur, maar op 30 september was het zo ver: groep 6 heeft met de 
ingrediënten die zij zelf hebben verbouwd heerlijke hutspot gekookt. Eerst 
hebben de kinderen in het lokaal de uien gesneden (hierbij zijn heel wat 

traantjes gelaten), de aardappelen geschild en 
de wortels geschrapt. Daarna mochten ze naar 
het kookcafé voor het echte werk: uien fruiten, 
aardappels en wortels koken, stampen en 
lekkere worstjes en jus maken. Ondertussen 
werd het lokaal verbouwd tot een echt 
restaurant. Alle kinderen bleven over en kregen 
van juf Karin heerlijke hutspot uitgeserveerd. De 
kinderen gingen rond met worstjes en jus en 
toen kon het smulfeest beginnen. Een aantal 
kinderen had nog nooit hutspot gegeten en weer 
anderen dachten dat ze het niet lekker zouden 
vinden. Uiteindelijk heeft bijna iedereen 
gesmuld van de heerlijke hutspot. Er was ook 
nog genoeg om uit te delen aan de kinderen van 



 3 

groep 7 en 8. Groep 7 heeft immers vorig schooljaar ook hard in de schooltuin gewerkt en 
had dus zeker wel een lekker hapje verdiend. Maar waarom hutspot? Natuurlijk omdat op 3 
oktober weer het Leidens Ontzet wordt gevierd. Op die dag wordt feestelijk de gebeurtenis 
herdacht dat de stad Leiden in 1574 werd ontzet door een geuzenvloot. Juf Wendy las 
tijdens het eten een prachtig boek voor over de geschiedenis van Filips en landvoogd Alva en 
natuurlijk Willem van Oranje. 

 
 

Omdat er nog best veel hutspot over was, hebben ook 
de kinderen van FloreoKids mee kunnen genieten van 
de gezonde kookkunsten van groep 6.  
 
 

Mediatoren op het plein 

 
Vorig schooljaar is een groep kinderen uit (toen) groep 6 en 7 opgeleid tot mediatoren. 
Omdat we lange tijd niet gemengd buiten konden spelen, hebben de mediatoren hun 

vaardigheden weinig kunnen gebruiken. Nu spelen alle kinderen weer gelijktijdig buiten en 
vinden wij het een mooi moment om de mediatoren weer in te zetten. Juf Wendy heeft een 

opfriscursus gegeven, zodat de kinderen weer weten hoe je ook al weer actief kunt 
luisteren en goed doorvragen als de ander zijn verhaal vertelt, hoe je ervoor kunt zorgen dat 

je als mediator geen partij kiest en hoe je de oplossing van een conflict uit de ander kunt 
laten komen. Om de vaardigheden goed onder de knie te krijgen is er weer geoefend met 

rollenspellen. De mediatoren zijn de klassen rondgegaan om te vertellen over het 
mediatorschap. Nu weten alle kinderen dat zij voor kleine conflictjes bij een mediator 

terechtkunnen. Wij zijn heel trots op onze mediatoren!
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Bericht van de Ouderraad 

 
De Ouderraad van Ter Does is op zoek na twee enthousiaste leden voor de Kascommissie om 
de begroting/financiën van de Ouderraad door te nemen. Het is een interessante klus en het 
kost niet veel tijd; 1 middag of avond. Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met: 
 

• Mandy (penningmeester) - mandyzonneveld@live.nl, of 
• Joris (voorzitter) - jorisvanderstone@hotmail.com - 0652872597 

 
De Ouderraad bestaat uit de volgende enthousiaste ouders: 
 

Samenstelling Ouderraad ter Does schooljaar 2021-2022 

Joris van der Steen voorzitter  jorisvanderstone@hotmail.com 

Maaike Elsgeest secretaris maaike_elstgeest@yahoo.com 

Mandy Zonneveld penningmeester mandyzonneveld@live.nl 

Merel Willemsen penningmeester merelwillemsen@ziggo.nl 

Esther van der Linden  esthervanderlinden2015@gmail.com 

Dianne Wanrooij  diannevanwanrooij@hotmail.com 

Marenthe Bosman  marenthe.henrieke@live.nl 

Karin Boeve  annesindra@hotmail.com 

Marit Kouwenhoven  m.kouwenhoven1988@gmail.com 

 
 

Even voorstellen: Robert-Jan van der Meulen, onze vakdocent Lichamelijke Opvoeding 

 
Mijn naam is Robert- Jan van der Meulen en vanaf 
begin van dit schooljaar de gymdocent van Ter Does. 
Maar wie ben ik nou eigenlijk? Ik ben zelf fanatiek 
sporter (hockey, Padel, Hardlopen, Snowboarden, 
Skiën) en ben daarnaast samen met mijn vriendin 
gepassioneerd ouder van een zoontje en een 
dochter. Bewegen en sporten speelt een zeer grote 
rol in mijn leven. Daarnaast ben ik mede oprichter 
van Beweegpartner, het bedrijf dat ik samen met 
mijn compagnon Bart van Herk met veel inzet en 
passie run.  
  
De les 
De basis van de lessen van Beweegpartner is plezier! 
Wij zijn van mening dat plezier in bewegen leidt tot 
de grootste kans op ontwikkeling en hopen daarmee 
bij te dragen aan een leven lang plezier in bewegen 

voor iedereen. We werken veelal in een 4-vakken systeem met uitdagende activiteiten 
waarin we zo min mogelijk vaste trucjes aanleren, maar kinderen laten bewegen vanuit hun 
eigen bewegingsdrang. Stilzitten binnen onze lessen is eigenlijk geen optie. Een kind, nee 
sterker nog, de mens is gemaakt om te bewegen en iedereen doet dit op zijn eigen manier. 
Binnen onze lessen heeft een kind constant een succeservaring en leren kinderen hun eigen 
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grenzen kennen binnen vertrouwde bewegingen. Kortom: wij zijn er niet om de leerlingen de 
perfecte koprol aan te leren, maar ons hoofddoel is om de kinderen veilig over de kop te 
leren gaan. Daarmee is niet gezegd dat we de kinderen niet de perfecte koprol willen leren, 
maar dit is niet ons hoofddoel. Daarnaast staat er iedere les muziek aan, dit heeft een 
positief effect op bewegen. 
  
Wat kunt u van ons verwachten? 
Naast de belofte die wij doen om leuke en uitdagende lessen te bieden, willen wij meer. 
Beweegpartner staat voor professionalisering; wij willen de lessen constant laten evolueren 
naar de tijd waarin we leven. Denk bijvoorbeeld aan de zaalinrichting. Ja, het is echt waar, de 
gemiddelde gymzaal ziet er nog exact hetzelfde uit als toen u les kreeg als 
basisschoolleerling. Daarnaast zijn wij van mening dat we de kinderen die motorisch minder 
vaardig zijn, te maken hebben met 
overgewicht of een fysieke 
beperking hebben, zorg op maat 
kunnen bieden. Dit kunnen wij niet 
alleen. Hierbij hebben wij, 
Beweegpartner en de school, de 
hulp nodig van de 
ouders/verzorgers, de gemeente 
en de zorg. Beweegpartner gaat 
intensief met deze partners aan de 
slag voor het hoogst haalbare 
resultaat. 
  
Mocht u als ouder nu al vragen hebben over de motoriek van uw kind? Neem dan gerust 
contact op via de klassendocent.  Dan rest mij eigenlijk nog één verzoek aan u. Buitenspelen 
is de basis van motorische ontwikkeling bij kinderen en daarnaast ook nog eens enorm goed 
op sociaal emotioneel vlak. We weten allemaal dat het buitenspelen tegenwoordig steeds 
meer afneemt door alle verleidingen die er in deze tijd zijn. Help de vakdocent (maar vooral 
uw kind) en stimuleer uw kind vooral om lekker vaak buiten te spelen. 
 

Groep 1, 2 en 3 gaan naar een voorstelling 

 
Op 29 oktober gaan de kinderen van groep 1, 2 en 3 naar Woubrugge voor de voorstelling 
Koning Willem wil ’m van Harro van Lien. Iedere dag trekt de koning door het land met zijn 

karavaan: een oude gammele koets, een koetsier de 
bok en twee paarden ervoor. Achter de koets 
bungelen twaalf wagonnetjes. Als de koning iets ziet 
wat hij hebben wil steekt hij zijn arm uit het raam, 
wijst het aan en zegt: IK-WIL-'M! Het ding belandt in 
een wagonnetje tussen andere dingen en wordt 
naar zijn paleis gebracht dat uitpuilt van de dingen. 
Op een dag komt de koning in het dorpje Horrelvliet 
waar Jonathan net een prachtige step van zijn vader 
heeft gekregen. De koning ziet de step. Zijn ogen 
glinsteren en zijn arm steekt al uit het raam… 
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Niet veel later zit Jonathan verstopt in een wagonnetje. Hij is vastbesloten: Ik wil mijn step 
terug! Een voorstelling over hebberigheid en heldenmoed.  
 
Om met alle kinderen van groep 1, 2 en 3 in Woubrugge te komen, hebben wij de hulp van 
ouders nodig. Binnenkort hoort u hierover meer van de leerkrachten van groep 1 en groep 
2/3.  
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

 
Vandaag krijgen alle kinderen een flyer mee naar huis van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 
Wil uw kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen 
maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Fonds is er ook 
voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen 
hebt. Het Fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of 
het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een 
instrument. 
 
Zo werkt het! 
 
1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door 
een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, 
buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker 
sociaal wijkteam; 
2. De intermediair doet, in overleg met u als ouder, een 
aanvraag; 
3. U hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd 
is; 
4. Na goedkeuring kan u uw kind aanmelden bij de 
sportclub, dansschool of andere organisatie waar uw 
kind op les wil; 
5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de 
sportclub/lesgever. U ontvangt zelf geen geld. 
 
Meer informatie vindt u op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ 
 
Wist u dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een 
verjaardagsbox? Ga naar samenvoorallekinderen.nl. 
 
  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/
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Kennismaken met Scouting in Leimuiden 

 
Zaterdag 23 oktober organiseert Scouting ‘63 een open dag van de Bevers. De Bevers is de 

jongste groep bij de scouting en is er voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar 
oud. Elke week beleven wij op zaterdag weer te gekke avonturen in 

de natuur.  
 

Ben je tussen de 4 en 7 jaar oud en ben jij gek 
op ravotten, buiten spelen en knutselen? Kom 
dan zaterdag 23 oktober kijken bij de open dag 
van de Bevers bij Scouting '63! Het belooft een 
leuke dag te worden met 
echte Scouting activiteiten en uiteraard een 
kampvuur. Je bent om 9:00 welkom en mag om 
10:30 worden opgehaald bij Scouting '63 
Kerklaan 102 in Leimuiden.  

 
 

Jeugdvoetbaldagen in Rijpwetering 
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Meester Alex repareert de lift 
 
Wij zijn heel blij met onze meester Alex. De lift was kapot 
en dat is vooral voor onze schoonmaakster Anita heel 
onhandig. Zij liep al een paar dagen met volle emmers de 
trap op en neer te sjouwen. Het bedrijf dat de lift 
onderhoudt had steeds geen tijd om te komen. Gelukkig 
was daar meester Alex. Hij ontdekte dat er een schroefje 
los zat, waardoor de liftdeur niet goed sloot. Meester Alex 
had het probleem met een schroevendraaier in een paar 
minuutjes gefikst. Bedankt Meester Alex! 
 
 
 
 
 

Kalender 
 
Datum  Activiteit 

6 oktober Start Kinderboekenweek, Boekenruilbeurs van 12:00 tot 12:30 uur, 
kinderen mogen verkleed naar school 

15 oktober Voorleeswedstrijd 
18 – 22 oktober Herfstvakantie 
25 oktober Studiedag leerkrachten; kinderen zijn vrij 
29 oktober Voorstelling groep 1-3 in Woubrugge 

 

Tot Slot 

 
Wij zijn heel blij dat de corona-situatie steeds beter wordt. Met het team denken we na over 
hoe we na de herfstvakantie willen starten. Binnenkort krijgt u van ons een bericht over de 
nieuwe afspraken voor het plein en de school. 
 
Hoewel er gelukkig regels versoepeld worden, blijven er ook nog steeds afspraken gelden. 
Op school houden we ons goed aan de basisregels. De kinderen wassen nog steeds 
meerdere keren per dag hun handen. Leerkrachten die klachten hebben blijven thuis en 
moeten zich direct laten testen. Voor kinderen geldt dat zij thuis moeten blijven bij koorts, 
benauwdheid of veel hoesten. Daarbij is het dringende advies om kinderen met deze 
klachten te laten testen bij de GGD. Als we ons samen aan deze afspraken houden, zorgen 
we er voor dat we allemaal gezond blijven. 

 


