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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   

        1-4-2022   

        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
De ene dag lopen de kinderen in hun korte broek op het plein, en de volgende dag sneeuwt 
het ineens. Maart roert zijn staart en aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed. Bij 
ons op school merken we dit ook aan het aantal zieken. We hopen dat alle collega’s snel 
weer beter zijn! 
 

20 april: informatieve ouderavond over het rooster op ter Does 
 

Vorige week kreeg u van ons een uitnodiging voor de informatieve ouderavond over het 
rooster op ter Does. Al heel veel gezinnen hebben zich ingeschreven. Vandaag is een 
herinnering verstuurd. We nodigen iedereen uit om mee te praten en mee te denken over 
het rooster. 
 
Vanwege technische redenen is het mogelijk dat u een uitnodiging krijgt terwijl u zich al 
heeft opgegeven of heeft afgemeld. U hoeft dan natuurlijk niets te doen. 
 

In actie voor Oekraïne 
 
Onder aanvoering van Duuk uit groep 4 hebben we de 
afgelopen weken flessen ingezameld voor Oekraïne. Luuk 
heeft het indrukwekkende bedrag van 165 euro 
opgehaald. Bedankt Duuk voor je harde werk en bedankt 
ook aan alle kinderen en ouders die Duuk hebben 
geholpen. 
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Boekentips van groep 7/8 
 
Groep 8 heeft vrijdag een boekenkring gehouden. De kinderen promootten goede boeken 
die zij onlangs hebben gelezen. We hebben hierdoor weer goede tips gekregen voor boeken 
die we aan kunnen schaffen voor onze Bieb-op-school. Hier is de selectie van groep 7/8: 
 

Dit is een boek met wijze woorden en goede 
tips voor vriendschappen en als je misschien 
eens ruzie hebt. Het zijn korte zinnen, maar je 
leert er heel veel van. Er staan ook mooie 
tekeningen in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog een boek over vriendschap en ruzie. 
Het boek gaat over Stinkhond. 
Hij ruikt naar sardientjes 
en ziet eruit als een gerafeld tapijt. 
Stinkhond is niet moeders mooiste, 
maar hij heeft een hart van goud. 
 
 
 
 
 
 
 

Een gouwe ouwe in groep 7/8. In dit boek worden meester Robbie 
en juf Marije verliefd op elkaar. En er wordt zelfs gezoend. Bijna 
alle kinderen in de klas hebben dit boek wel eens gelezen.  
De scene waarin de juf en de meester betrapt worden bij het 
zoenen, moest natuurlijk even voorgelezen worden in de klas. 
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Een boek waarover heel veel vragen werden gesteld in de klas 
is Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman. Wat is eigenlijk 
een kruistocht? Waarom stuurden ze kinderen naar Jeruzalem? 
Hoe kwam de hoofdpersoon ineens 1000 jaar terug in de tijd? 
Het boek wordt aangeraden omdat het spannend is en je er 
veel van leert. We hebben ook besproken dat er een film van 
is. Die wilden veel kinderen wel eens zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastenactie 
 
Vastenactie zet zich dit jaar in voor landrechten van de Maya bevolking in Guatemala. 
In het noorden van Guatemala moet de oorspronkelijke natuur en de lokale gemeenschap 
plaatsmaken voor grote plantages en mijnbouwbedrijven. 
 
Een voorbeeld: Juana Ical is met haar gezin met geweld haar huis uitgezet omdat een groot 
bedrijf op hun woon- en werkgebied een suikerrietplantage wilde maken. Al Juana’s 
bezittingen werden verbrand.  
 
Vastenactie legt aan mensen in Guatemala 
uit wat hun rechten zijn. Zij helpen hen om 
tegenover de overheid voor hun eigen 
rechten op te komen. 
 
Vastenactie wil zich nu ook inzetten voor 
de vluchtelingen uit Oekraïne. Via het 
Europese caritasnetwerk steunen ze de 
opvang van de enorme stroom 
vluchtelingen. Mensen die ook voor 
geweld zijn gevlucht.  
 
In elke groep staat een grote spaardoos 
voor deze twee goede doelen. Helpt u 
mee? U kunt uw kind wat kleingeld 
meegeven om in de doos te doen. Dank u 
wel! 
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Opvoedcafé met Elly Sonke 

 

Op vrijdag 25 maart om half negen hebben we weer een Opvoedcafé gehad met 
Jeugdverpleegkundige Elly Sonke. Met een aantal ouders met kinderen op school of op de 
kinderopvang hebben we gepraat over zelfvertrouwen. We hebben het gehad over 
complimenten geven. Complimenten zijn erg belangrijk voor het zelfvertrouwen van een 
kind. Een compliment geven en krijgen is fijn. Elly Sonke legt uit dat de beste complimenten 
gaan over het gedrag en de inspanning die een kind heeft geleverd. Dus liever: ‘Wat fijn dat 
je meteen uit school je sporttas hebt opgeruimd’ in plaats van ‘Je bent een echte kanjer’. Bij 
vaardigheden die het kind al lang beheerst of met plezier doet, is het niet nodig om steeds 
een compliment te geven. Elly benadrukt het belang van beschrijvend prijzen voor het 
aanleren van gedrag dat kinderen niet zomaar uit zichzelf doen en dat ouders willen 
bevorderen. Het gaat daarbij om gedrag dat ze al wel af en toe doen, maar waarvan je meer 
wilt zien. 
 
Wij hebben ook gepraat over wat je als ouder doet met vragen van je kind over de oorlog in 
Oekraïne. Elly heeft ons verwezen naar deze websites: 
 
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-
rusland-en-oekraine  
 
https://www.kidsweek.nl/nieuws-voor-ouders/hoe-praat-je-met-je-kinderen-over-een-
oorlog  
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/02/hoe-je-met-kinderen-praat-over-oorlog-a4096076  
 
Het volgende opvoedcafé houden we op 21 april. Het 
thema is Veerkracht. 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 21 april om 16:30 uur naar ter Does. 
Met een kop koffie of thee en wat lekkers praten we 
dan door over dit belangrijke onderwerp.  
 
Van harte welkom allemaal! 
 

1 april 
 
Vandaag zagen alle kinderen er tiptop uit, want het Jeugdjournaal zou komen. Deze week 
hadden de juffen een 1 april-grap voorbereid. In de klassen en op het Ouderportaal 
vertelden wij we voorgedragen waren als school-met-een-goed-verhaal. Het Jeugdjournaal 
zou vrijdag opnames komen maken. Er worden leerkrachten en leerlingen geïnterviewd en 
ze gaan wat beelden maken van het buitenspelen en werken in de klas. 
 
Omdat we ter Does op zijn allerbest wilden laten zien, vroegen we alle kinderen om vandaag 
hun mooiste kleren aan te trekken.  
 

https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine
https://www.kidsweek.nl/nieuws-voor-ouders/hoe-praat-je-met-je-kinderen-over-een-oorlog
https://www.kidsweek.nl/nieuws-voor-ouders/hoe-praat-je-met-je-kinderen-over-een-oorlog
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/02/hoe-je-met-kinderen-praat-over-oorlog-a4096076
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En wat zagen de kinderen er prachtig uit! En wat hadden ze er een zin in. We verzamelden 
de kinderen rond kwart voor negen in de aula. En toen ging ineens de telefoon… Het 
Jeugdjournaal aan de lijn?!? Oh nee, het bleek dan toch een 1 april-grap.  
 
Als team hebben we genoten van alle reacties van de kinderen. We hebben geoefend met 
interviewen. Want, hoe geef je nou antwoord als een journalist vraagt wat je van jouw 
school vindt? In de bovenbouw werd vooral gespeculeerd of het nu wel een grap was, of 

niet, of toch wel. Ook enkele collega’s 
en misschien ook wel wat ouders 
tuinden in de grap.  
 
Op school zijn er verder vandaag heel 
wat grappen uitgehaald. De kinderen 
kregen een algemene 
ontwikkelingstoets, ze maakten foto’s 
met het digibord (vraag uw kind maar 
eens wat er op de foto stond), het 
digibord bleek ineens gebarsten en de 
juffen kregen steeds maar weer zout in 
hun thee. Het was met recht een dag 
met een lach. 

Het Jeugdjournaal belt op! 

Groep 2/3 op bezoek in de supermarkt 

 

Deze week hebben alle kinderen van groep 2/3 een bezoek gebracht aan de supermarkt. 

Vooraf hadden we in de klas verschillende onderzoeksvragen bedacht. Jordi, de assistent 

bedrijfsleider van de Coöp, heeft ons veel laten zien en veel verteld. We hebben op heel veel 

vragen antwoord kunnen krijgen. Wat was het leuk en 

leerzaam! Hier een aantal wist u datjes:  

Wist u dat:  

-Er heel veel camera's hangen in de Coöp?  

-Er in de ochtend 200 euro in de kassa zit?  

-Er een heel groot magazijn is?  

-Ieder groepje een fles in de flessenautomaat heeft mogen 

stoppen en een kijkje aan de achterkant heeft mogen 

nemen?  

-Er wel 15 soorten kratten zijn die allemaal gesorteerd 

worden?  

-Er wel 15 duizend producten liggen bij de Coöp?  

-De oven wel meer dan 8 knoppen heeft, speciaal voor elk 

soort brood?  

-De temperatuur schommelt tussen de 100 en 110 graden, zodat de oven niet vaak 

opgestart hoeft te worden?  

-Supermarkten gebruik maken van trucjes?  
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-Dit hebben we bij het programma Klokhuis gezien. Een ooghoogte truc, een bots-truc, een 

geurtruc en nog veel meer?  

-We moeilijke woorden leren zoals distributiecentrum?  

-We veel plezier hebben met het thema de Supermarkt?  

We willen Jordi, Jan-Willem en de andere medewerkers van de Coöp bedanken voor hun 

gastvrijheid en tijd. 

       

 

Sportcoach Luc 

 

Elke dinsdag om 15:15 uur is sportcoach Luc op school om te sporten met de kinderen. Nu 

het weer mooi weer wordt, gaat Luc lekker naar buiten met de kinderen. Alle kinderen vanaf 

groep 3 zijn welkom om mee te doen. Meedoen is gratis! U kunt uw kind opgeven door een 

bericht te sturen naar Geeske Hoogenboezem. 

 

Gezellig overblijven 

 
Op maandag, dinsdag en donderdag blijven er veel kinderen over. Tosti’s maken tijdens de 
overblijf is al een tijd een traditie. Omdat er op dinsdag en donderdag zo veel kinderen 
overblijven, lukt het niet meer om op die dagen tosti’s te bakken. 
 
We zien ook wel eens snoep in de broodtrommels voor de overblijf. We vragen u om het 
snoep thuis te laten. Bedankt! 
 

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 de parochie. 
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Kalender 

 
Datum  Activiteit 

6 april Palmpaasstokken maken in de pastorie 

15 april – 18 april Paasweekend 

20 april Informatieve ouderavond 

21 april Opvoedcafé met Elly Sonke om 16:30 uur 

 

Tot Slot 

 
Op school komen we al aardig in de Paassfeer. We bereiden het Paasverhaal voor met de 
kinderen. In veel lokalen staan al mooie Paastakken die we van juf Karin kregen. Bij Pasen 
hoort delen wat je hebt. Als u iets over heeft voor de Vastenactie, geeft u uw kind dan wat 
kleingeld mee voor in de spaardoos? 
 

 


