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Welkom 
 
In de voorjaarsvakantie is eindelijk de lente begonnen. We genieten elke dag van de zon 
tijdens het buitenspelen. In de vakantie is ons kleuterplein prachtig opgeknapt. De kleuters 
hebben nu een zee van ruimte om te spelen. Aan de rand van het kleuterplein ligt nu nog 
een strook aarde, waar we graag mooie struiken en planten neer willen zetten. Bent u in het 
lentezonnetje in de tuin aan het werk en heeft u een plant of struik die niet meer past? Wij 
zijn er blij mee. In de volgende TDM laten we het eindresultaat zien. 
 

In actie voor Oekraïne 
 
Wat begon met een oproep om statiegeldflessen mee naar school 
te nemen, heeft een golf van acties teweeggebracht op school. We 
merken dat de kinderen zich erg betrokken voelen bij wat er in 
Oekraïne gebeurt. Zij zien op het Jeugdjournaal beelden van 
kapotte huizen en verdrietige mensen en willen heel graag helpen. 
Deze week werden er mooie zelfgemaakte armbandjes verkocht, 
heel veel flessen gespaard, langs de deuren gelopen om nog meer 
flessen op te halen en collectebussen geknutseld. Wij zijn onder de 
indruk van de actiebereidheid van onze leerlingen en steunen hen 
graag. De statiegeldactie loopt voorlopig nog door. Dus: neem 
maandag vooral alle legen weekendflessen mee naar school! 
 
Vanaf volgende week zijn  er af en toe twee Oekraïense kinderen op school. Omdat zij nog 
geen Nederlands spreken, zijn zij er niet elke dag. Sasja van 8 gaat meedoen met de 
sportlessen in groep 4/5 en Nasta van 4 draait een paar uur per week mee in groep 1. Sasja 
en Nasta zijn meer dan welkom.  
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Corona-afspraken 
 
Deze week zijn de corona-afspraken nog verder versoepeld. Hieronder de nieuwe afspraken 
op een rijtje. 
 

• Kinderen vanaf groep 6 en voor leerkrachten hoeven niet meer preventief te testen. 

• Alle kinderen en leerkrachten doen bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus 

een zelftest. De kinderen krijgen zelftesten van school mee naar huis. Ouders die 

zelftesten nodig hebben, kunnen contact opnemen met school. 

• Bij een positieve zelftest, blijven kinderen en leerkrachten thuis en worden zij getest 

bij de GGD. 

• Bij een positieve test van de GGD, houden we ons aan de quarantaineregels. 
 

Opvoedcafé met Elly Sonke 

 

Op vrijdag 25 maart om half negen houden we weer een Opvoedcafé met 
Jeugdverpleegkundige Elly Sonke. Alle ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar zijn welkom. 
We praten met Elly over zelfvertrouwen. Hoe kan je als ouder en als leidster of leerkracht 
kinderen helpen om een gezond zelfvertrouwen te ontwikkelen? Wanneer en hoe bespreek 
het met je kind als je je zorgen maakt over (te veel of te weinig) zelfvertrouwen? Als ouder 
of leerkracht wil problemen ook niet groter maken door er teveel aandacht aan te besteden. 
Hoe vind je daar een balans in? Wat gaat vanzelf weer over en waar moet je echt iets mee?  

 
Wij krijgen ook vragen van ouders die te 
maken hebben met de oorlog in Oekraïne. 
Hoe praat je hier over met je kind? Als u hier 
vragen over heeft, bent u ook welkom bij het 
Opvoedcafé. 
 
Heeft u als ouder of grootouder zin om over 
dit onderwerp door te praten, met andere 
ouders, leidsters, leerkrachten en 

verpleegkundige Elly? Kom dan op 25 maart om 9.00 uur naar ter Does. Met een kop koffie 
of thee en een lekkere koek praten we dan door over dit belangrijke onderwerp.  
 
Van harte welkom allemaal! 
 

Wie komt ons helpen? 
 
Tijdens de coronaperiode konden de bieb-ouders ons niet helpen op school. Ook de lees-
ouders konden de school niet in. We willen nu zo snel mogelijk weer beginnen met het 
inzetten van ouders bij ons leesonderwijs. We zoeken daarom (groot)ouders die: 
 

- Regelmatig op woensdagochtend van halfnegen tot halftien kunnen helpen bij de 

bieb-op-school; 
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- Kunnen helpen op maandagmiddag en/of dinsdag- en donderdagochtend als 

leesouder door een kwartier een kind uit groep 3 te helpen bij het lezen. 

 
Wij zijn heel blij met uw hulp! 
 
Kunt u komen helpen? Stuur dan uw reactie naar juf 
Wanda Hupsch via ouderportaal of email 
(w.hupsch@wijdevenen.nl). 
 
Elke week is er een vast team met ouders die ons 
helpen met het klaarmaken van het fruit. Wij zijn heel 
blij met deze hulp! Soms krijgen we er ook nog een 
vrolijke vitaminefoto bij, zoals vandaag van de 
grapefruits. De meeste kinderen houden niet zo van 
grapefruits, maar de foto ziet er in elk geval heerlijk 
uit. 
 

Af en toe een andere sportmeester 

 

 

Hoi allemaal, mijn naam is Danny en ik ben 27 jaar 

oud. Mijn passie is van jongs af aan al bezig zijn met 

sporten en bewegen! Zelf voetbal ik al van jongs af 

aan. Ik heb erg veel zin om de gymlessen bij jullie te 

komen verzorgen. Samen met Robert-Jan zullen wij 

dit jaar de gymleraren zijn. In eerste instantie neem 

ik vooral de donderdagen voor mijn rekening, maar 

vlot zullen ook de vrijdagen volgen. Ik heb er zin in 

en zie jullie snel! 

 
 
 
 
 

Rots & Water 

 

Deze week heeft juf Marije weer een mooie Rots & Watertraining gegeven aan de kinderen 

in groep 4/5 en groep 6. Tijdens deze lessen leren de kinderen een goede balans te vinden 

tussen hun rotskant (die hun leert wat ze willen, wat ze kunnen en wat ze moeten doen om 

dat te bereiken) en hun waterkant (die zorgt voor vriendschap en verbinding. 

mailto:w.hupsch@wijdevenen.nl
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De kinderen kregen de opdracht om tekening 

van zichzelf te maken. Ze kregen als extra 

uitdaging mee dat ze echt heel erg hun best 

moesten doen op hun tekening. De kinderen 

gingen ingespannen aan het werk. Toen de 

meeste tekeningen klaar maken, kregen de 

kinderen te horen dat ze de tekening 

moesten verfrommelen tot een prop. Dat was 

best moeilijk voor veel kinderen. Daarna 

mochten ze de tekening weer gladwrijven. Juf 

Marije vroeg te kinderen wat ze zagen. Ja, ze 

zagen natuurlijk een mooie tekening met 

allemaal kreukels. Juf Marije leerde de 

kinderen dat dit precies is wat er gebeurt als 

een kind wordt gepest: een kind dat gepest 

wordt loopt kreukels op, die er nooit meer uit 

gaan. Een wijze les voor de kinderen. En een 

les die alle leerkrachten vaak herhalen. Want 

pesten is iets wat we op ter Does absoluut 

niet willen zien. 

Na deze wijze les hebben de kinderen geoefend met stoten. Zo leerden zij zelfbeheersing en 

controle. Elke keer na zo’n oefening bedanken de kinderen elkaar en praten ze erover of het 

is gelukt om goed hun grenzen aan te geven. 

Wij zijn erg blij dat juf Marije op zo’n positieve manier met de groepen 4/5 en 6 aan het werk 

is. Praat gerust over de Rots en Water training met uw kind. Wij zijn erg benieuwd naar de 

verhalen die de kinderen mee naar huis nemen. 

 

De bakker in groep 1 

 
Juf Joke werkt in groep 1 met het thema De Bakker. In de groep is een echte bakkerswinkel. 

De kinderen spelen met elkaar dat ze iets lekker gaan kopen bij de bakker. Voordat ze gaan 

spelen worden de rollen eerlijke verdeeld: wie mag de bakker zijn, wie is de vader of moeder 

en wie is het kind (dat natuurlijk vaak iets lekkers krijgt bij de bakker). 

In de kring hebben de kinderen een uitgebreide mindmap gemaakt. In de mindmap staan 

woorden en plaatjes van zaken die met de bakker te maken hebben. Alles in de mindmap 

komt uit de kinderen zelf. Wat weten ze al veel van de bakker! Natuurlijk konden ze erg veel 

verzinnen bij de vraag wat je allemaal kunt kopen bij de bakker. Ook weten ze wat je 

allemaal nodig hebt om brood te kunnen maken: een molen om het graan te malen, 

ingrediënten als meel, water en zout, maar ook een weegschaal en een oven. Dit is de 

mindmap die de kinderen hebben gemaakt: 
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De mindmap wordt steeds aangevuld in de klas. En als 

de mindmap groeit, moeten er natuurlijk ook steeds 

nieuwe spullen in de winkel komen. Samen met een 

hulpmoeder (Dankjewel! Fijn dat dit weer kan!) zijn er 

prachtige taarten en koekjes gebakken van zoutdeeg. 

Die worden verkocht in de winkel. Een taart kan je 

natuurlijk niet zo in je tas stoppen, dus in de 

bakkerswinkel moet ook een taartdoos komen. Er staat 

aan kassa, er is geld en bakpasjes en heel veel lekkers 

om te (ver)kopen. 

Zo leren de kinderen spelenderwijs hun woordenschat 

uitbreiden, sociale vaardigheden en de basis van het 

rekenen. Een prachtige rijke leeromgeving! 

 

6 april: Palmpaasstokken maken in de Pastorie 

 
Op woensdag 6 april 2022 vanaf 14.30u in de Pastorie naast de 

kerk, kunnen alle kinderen van basisschool ter Does meehelpen 

met het versieren van de traditionele Palmpaasstokken. Deze 

stokken worden dan op Palmzondag in de viering gezegend en 

daarna uitgedeeld aan ouderen, zieken en zwakken in onze 

parochie. 
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19 april: samen sporten voor ouders en kinderen! 

 
Op dinsdag 19 april 2022 zullen de sportcoaches van Sportbedrijf Kaag en Braassem 
twee sportlessen/clinics verzorgen. De dag staat in teken van de Ondernemingsvereniging 
Kaag en Braassem. De twee sportlessen/clinics, die van 15.00-16.15 en 16.30-17.45 
plaatsvinden, zijn speciaal voor ondernemers en kinderen (basisschoolleeftijd) uit Kaag en 
Braassem.   
De 1e clinic is gebaseerd op de samenwerking tussen ouder en kind. Terwijl in de 2e clinic de 
veelzijdigheid van bewegen op de planning staat (alleen voor kinderen). 
De dag is interessant omdat lokale ondernemers naar De tweesprong zullen komen. Vanaf 
16.30 uur staat het vitaliteitsplein klaar (naast de sportactiviteit), waarin de ondernemers 
hun passie over verschillende gezondheidsinitiatieven laten zien. 
  
Kinderen (met ouders) kunnen zich aanmelden 
bij: sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl of via de aanmeldlink: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVtWawRtN7t2ZioN3GVMlunqJYCRZHZLdZ9LO
6ueQRnVqNDw/viewform?usp=sf_link  
  
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de bovenstaande sportcoach mail. 
  

Kalender 

 
Datum  Activiteit 

25 maart Opvoedcafé met Elly Sonke, 8:30 uur 

6 april Palmpaasstokken maken in de pastorie 

15 april – 18 april Paasweekend 

19 april Sportactiviteit 

 

Tot Slot 

 
Wat is het heerlijk weer. Juf Nicolette maakte vrijdag onderweg van huis naar school deze 
mooie foto: 

 
 
Wij wensen iedereen een zonnig weekend! 
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