
 1 

33333 

 

 

 

        
 
 
   
Kijk óók op: www.terdoes.nl 
Voor nog meer informatie over onze school  
Of volg ons op Twitter onder terDoes   Jaargang 29   

        15-10-2021   

        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
Op 6 oktober hebben we tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle 
kinderen de Kinderboekenweek geopend. Veel kinderen hadden 
boeken bij zich voor de ruilbeurs die we aan het einde van de ochtend 
organiseerden. We hadden een speciale voorleesgast: Bart Jansen van 
boekhandel Verkaaik in Gouda. En natuurlijk organiseerden we weer 
een voorleeswedstrijd. In alle groepen is veel aandacht besteed aan de 
Kinderboekenweek. In deze TDM leest u er alles over. 
 

       
Bart Jansen in actie.             De boekenruilbeurs. 
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Kinderboekenweek in groep 4/5                               door Suzanne van Diemen 

 
Afgelopen week zijn we in de klas druk bezig geweest rondom het thema van de 

Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil'. Er werd er lekker veel gelezen en voorgelezen. Een 

van de boeken was van Spekkie en Sproet en de geheime code. Een heel spannend boek 

waarin we met elkaar een geheime code hebben bedacht en ontrafeld. N.a.v. dit boek waren 

er digitale lessen van de schrijfster van dit boek, Vivian den Hollander. We hebben digitaal 

kennis mogen maken met haar en haar werk. Zo vertelde ze ons ook hoe ze de boeken van 

Spekkie en Sproet heeft bedacht. Een ander heel leuk boek stond vol met allemaal hippe 

beroepen. Zo konden we lezen over het beroep Rioolinspecteur, dj, hacker, youtuber en 

plastic soep  surfer. 

Verder hebben we nog wat geknutseld en gewerkt uit boekjes rondom dit thema.  En 

vandaag hadden we de finale van de voorleeswedstrijd. Afgelopen dinsdag hebben alle 

kandidaten hun stukje aan de groep gepresenteerd en voorgelezen. Een winnaar aanwijzen 

was nog best een lastige keuze, want iedereen deed zo goed zijn best. Uiteindelijk hebben 

we Lisa en Finn doorgestuurd naar de finale van vandaag. En ook hier was het weer heel 

spannend. Uiteindelijk heeft Judith uit groep 7 gewonnen. En Lisa eindigde op de tweede 

plaats. Heel knap gedaan! 

               

 

Leerlingen uit groep 6 gaan worden wat ze willen!                door Wendy Filemon 

 
Voordat de Kinderboekenweek officieel van start ging, waren de kinderen uit groep 6 al hard 
aan het oefenen met, het speciaal voor deze week geschreven, lied. Al snel kenden ze het 
refrein en na nog eens een aantal keren oefenen, tijdens de creatieve vakken, kenden ze het 
vrijwel allemaal uit het hoofd. Dit was eigenlijk best een leuk liedje! 
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Nadat de week door juf Geeske was geopend in de aula, nam groep 6 een kijkje achterin hun 
eigen lokaal waar een boekenhoek was ingericht op de kast met boeken over het thema 
“worden wat je wil”. Er stonden leesboeken, kijkboeken en informatieve boeken. In de vrije 
momenten is er door de meesten aardig rondgeneusd en iedereen heeft wel een boek 
bekeken, doorgebladerd of als leesboek uitgekozen. 

 
Dit jaar lezen we ook iedere dag gezamenlijk 
in een boek. Nu we ons tweede boek bijna uit 
hebben, hopen we het derde boek met het 
thema van de Kinderboekenweek te kunnen 
gaan lezen……..Mees Kees…… 
Op woensdagochtend kwam iemand 
voorlezen met een boekenkast-giletje en 
“aap-noot-mies”-schoenen aan: Bart Jansen 
van Boekhandel Verkaaik in Gouda. Hij kwam 
een aantal gedichten voorlezen, waarom we 
hartelijk hebben gelachen en een gedicht 
waar we even stil van werden. Zo kwamen we 
tot de ontdekking dat gedichten eigenlijk hele 

mooie verhaaltjes kunnen zijn en leuker zijn dan we aanvankelijk hadden gedacht. 
Met de crea-les hebben we een boek bekeken van Escher. Wiskundig tekenen … dat is een 
leuke uitdaging! Het leek sommige leerlingen wel wat om dat later te worden. We zijn met 
wiskundige visfiguren begonnen, die we uiteindelijk allemaal samen gaan brengen tot een 
gemeenschappelijk groepswerk. 
 
Ondertussen hebben vijf leerlingen zich opgegeven voor de voorleeswedstrijd van vrijdag 15 
oktober. Dagenlang werd er iedere vrije minuut geoefend. Wat zitten er een boel talenten in 
groep 6, zeg! Het was niet makkelijk om tot een ultieme winnaar te komen, want het lag 
allemaal erg dicht bij elkaar. Uiteindelijk is het Kate geworden, die groep 6 mocht 
vertegenwoordigen. 
 

In groep 7/8 zijn we dol op lezen!                                              door Inge van Loon 

 
In groep 7/8 zij we dol op lezen. En hoe kan het ook anders: 
een boek, een verhaal en een gedicht neemt je mee naar een 
andere wereld. Het geeft de kinderen de mogelijkheid eens 
iemand anders te zijn, in een andere tijd tijdens een 
gebeurtenis in een ander land. Bovendien leer je je in te leven 
in een ander persoon. Heerlijk toch om zo de schooldag te 
kunnen starten! 
 
Deze passie voor boeken en verhalen geven de leerlingen uit 
groep 7/8 graag door aan de jongste kinderen bij ons in de 
school: namelijk de kinderen van Floreokids. Daarom kozen de 
leerlingen hun lievelingskinderboek uit en hebben zij die 
voorgelezen aan de kinderen van het kinderdagverblijf en van 
de peuterspeelzaal. Tijdens het verhaal hadden de 
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allerjongsten natuurlijk allerlei vragen over de prenten in het boek. Dit leverde prachtige 
momenten op. Wij zijn trots op de manier waarop de leerlingen van groep 7/8 zich van hun 
beste 'voorleeskant’ hebben laten zien. 
 

Creatief in groep 4/5 

 
In groep 4/5 zijn twee bijzondere dagen geweest. Onder leiding van juf Charlotte hebben de 
kinderen van een oude theedoek de allermooiste schorten gemaakt. Alle kinderen bleken 
ware natuurtalenten in het naaien met naald en draad en maakten de mooiste creaties. Wie 
heeft er al in de keuken gestaan met zo’n mooie schort voor?  
 
Deze week werkten de kinderen in het kader van de Kinderboekenweek aan hun eigen 
sprookje. Met juf Suzanne (niet onze eigen juf Suzanne) van Suus Theatert bedachten zij een 
spannend verhaal over de achtbaanbestuurder, de kaartjesverkoper, oma, Sinterklaas en 
Gekke Harry de topvoetballer. Groep 6 mocht aan het einde van de dag het resultaat komen 
bekijken. Wat een talent! 

De schorten in wording.    De eindpresentatie met juf Suus. 
 

Belangrijk nieuws van de MR 
 

Klankbordgroep 

De MR is op zoek naar ouders, die willen meedenken met de MR over de herziening 

van het rooster. We zijn op zoek naar ouders, die kinderen op de BSO en overblijf 

hebben, maar ook naar ouders, die geen gebruik maken van de BSO en overblijf. 

Meld je hiervoor aan voor 1 november. Uit de reacties worden 10 ouders gekozen die 

met ons mee mogen denken.  

 

Stuur dan uiterlijk 30 oktober je reactie per mail naar mr@terdoes.nl. 

 

Vacature 

De MR is op zoek naar jou! Door de verhuizing van een van onze MR-leden hebben 

wij een vacature in de MR vanaf het nieuwe schooljaar.  

mailto:mr@terdoes.nl
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Wat is een MR? 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei 
onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen 
verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de 
arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die 
het team ondersteuning biedt bij het organiseren van activiteiten op de school. De 
leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit 
het team.  
 
MR Ter Does 
Bij ons op school bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden.  
 
Welke bevoegdheden heeft een MR? 
De MR heeft een belangrijke rol binnen onze school. Bij veel beslissingen, die de 
school moet nemen, zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. 
Dit gebeurt via de MR. Er zijn verschillende soorten beslissingen: 
• die waarover de MR eerst advies moet geven; 
• die waarvoor instemming van de MR vereist is; 
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 
 
Wat levert zitting in de MR op? 
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. Je doet 
kennis op over de achtergrond van de school van jouw kind(eren) en de 
schoolorganisatie. Je doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de 
hobbels, die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of je past uw elders 
verworven kennis op dit terrein toe. 

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van 
medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en 
strategie. 

Wat vragen wij? 
• Interesse in schoolbeleid en schoolregels; 
• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van 
stukken); 
• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6x per jaar); 
• Een kritische én open houding. 
 
Lijkt het je wat om de MR te komen versterken? 
Stuur dan uiterlijk 15 november per mail naar mr@terdoes.nl.  

Indien na 15 november blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen 
dan zal er een verkiezing komen, waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op 
hun kandidaat. 

 

 

mailto:mr@terdoes.nl
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Spreekuur met jeugdverpleegkundige Elly Sonke gaat weer van start 
 
Iedere ouder heeft wel eens een vraag 
over opvoeding. Daarom zijn wij heel blij 
dat onze zeer ervaren 
jeugdverpleegkundige Elly Sonke weer 
spreekuren komt houden op ter Does. 
Ouders die hun vragen met Elly willen 
bespreken hoeven hiervoor geen afspraak 
te maken. U kunt gewoon naar school 
komen. U bent van harte welkom bij Elly 
op de volgende dagen: 
 
16 november om 8:30 uur 
9 december om 16:30 uur 
 
Ook in het nieuwe kalenderjaar komt Elly spreekuren houden. De data voor de periode 
januari tot juli 2022 worden in december bekend gemaakt. 
 
Vanwege de corona-situatie vragen we u dringend: voelt u zich niet lekker of heeft u 
klachten die kunnen wijzen op corona, blijft u dan alstublieft thuis en neemt u op aan andere 
manier contact op met Elly Sonke. Elly is ook bereikbaar op 0612418573 of via mail: 
esonke@ggdhm.nl. Elly’s werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Vul een schoenendoos, geef een schat!                                      door Jeanne Borst 

 
U kunt weer meedoen met de schoenendoosactie. De 
kinderen hebben een folder meegekregen met alle 
informatie. Vult u zelf een eigen schoenendoos of wilt u 
liever alleen iets geven? Alles kan en alles is welkom! Alle 
informatie vindt u in de folder. Op vrijdagmorgen 29 
oktober worden de schoenendozen en grote doos weer 
opgehaald. 
Bent u benieuwd naar welke landen de schoenendozen 
vorig jaar zijn gegaan? Op deze kaart ziet u waar we 
namens u kinderen blij hebben kunnen maken. 
Vervelen uw kinderen zich in de vakantie? Samen een 
schoenendoos vullen is een leuke en waardevolle 
activiteit. Wij hopen op veel gevulde schoenendozen voor 
kinderen die het zo nodig hebben. Alvast bedankt! 
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Afspraken in verband met corona 
 
We hebben allemaal genoeg van de corona-regels. Maar net nu we de afspraken op school 
wilden versoepelen, laait het virus weer op. We hebben daarom als team besloten om de 
huidige afspraken nog even vast te houden. Dit betekent dat:  

• ouders hun kinderen opwachten en wegbrengen bij de hekken en niet op het plein of 

in de school komen; 

• ouders op afspraak welkom zijn op school; 

• traktaties bestaan uit voorverpakte eetbare artikelen of een heel klein presentje. 

 
 

Fruit op school! 
 
Wij zijn heel blij dat we vanaf eind oktober schoolfruit krijgen op 
school. Drie dagen in de week krijgen alle kinderen in de kleine 
pauze fruit of snoepgroenten. Een half jaar lang hebben we drie 
fruitdagen per week. U hoeft uw kind op deze dagen alleen iets 
te drinken mee te geven voor de kleine pauze. Fruit of groente 
krijgt uw kind op school. Na de herfstvakantie laten we weten 

op welke dagen we fruit en groente uitdelen op school. 
 
We zijn op zoek naar ouders, grootouders of andere fijne mensen 
die ons willen helpen met klaarmaken van het fruit. We zoeken 

mensen die ’s ochtends om half negen een kwartier tot een half 
uur de tijd hebben om bijvoorbeeld ananassen klaar te maken of 
meloenen in partjes te snijden. Heeft u tijd en zin op dinsdag, 
woensdag, donderdag of vrijdag? Stuur dan een mailtje naar Geeske 
(g.hoogenboezem@wijdevenen.nl). Op basis van de aanmeldingen 
bepalen we op welke dagen we het fruit gaan uitdelen. 

mailto:g.hoogenboezem@wijdevenen.nl
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Meester Luc stelt zich voor 

 
Ik zal mezelf even voorstellen! 
  
Mijn naam is Luc van der Lem en ik ben woonachtig in Roelofarendsveen. 
Momenteel werk ik als gymleraar op de 
kinderbrug en als sportcoach voor het 
Sportbedrijf Kaag en Braassem. 
Dat laatste is ook de reden dat ik 
wekelijks op donderdag de (multi)sport 
les verzorg voor de kinderen van 
basisschool Ter Does. Hier begon ik vorig 
jaar al mee en dit jaar zetten we het 
gelukkig door, dit keer in samenwerking 
met de BSO. 
Vroeger heb ik als LO docent gewerkt op 
de middelbare school en hiernaast zit ik 
nog op voetbal (EMM 1) en tennis. 
Ik heb bijna de sportacademy (HALO) 
afgerond dus nog heel even studeren. 
  
Dan even over de Multi-sport lessen: 
  
Wij geven deze lessen in elk dorp uit onze gemeente en daarbij is elk kind welkom uit groep 
3 t/m 8. 
We hebben de sportlessen gebaseerd op het ASM model. 
Dat houdt in dat alle grondvormen van bewegen evenveel aanbod komen, zodat kinderen 
meerdere motorische vaardigheden leren, zich breed scholen, hun talenten ontwikkelen en 
dat er op late leeftijd een minder kans is op blessures. 
  
Dan nog even een tip: 
Op de maandagen geven wij de sportmix, hierin kunnen kinderen uit onze gemeente kennis 
maken met verschillende sporten bij verenigingen. Een mooie kans voor een kind om zijn of 
haar sport te ontdekken en uiteindelijk lid te worden! 
  
Het is leuk om te doen allemaal en ik zie jullie graag op de donderdag terug! 
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Sportactiviteiten in de herfstvakantie 
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Kalender 

 
Datum   Activiteit  

16 – 24 oktober Herfstvakantie 
25 oktober Studiedag voor het team; alle kinderen zijn vrij 
29 oktober Schoenendozen worden opgehaald 

 

Tot slot 
 
Het is herfstvakantie. Iedereen kan een week heerlijk van welverdiende vrije tijd gaan 
genieten. Wat hebben de kinderen hard gewerkt de afgelopen weken. Ook de leerkrachten 
zetten zich elke dag met hart en ziel in om de kinderen op een fijne manier zo veel mogelijk 
te leren. Op de eerste dag na de herfstvakantie doen we daar als team nog een schepje 
bovenop: we hebben dan een studiedag over ons spellings-, taal- en rekenonderwijs. Zo 
komen we ook de tweede periode van dit jaar weer goed beslagen ten ijs. 
 
Voor nu: iedereen een hele fijne herfstvakantie! 
 

 


