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Welkom 
 
En dat is het al weer meivakantie! Wat zijn we blij dat we in de afgelopen periode weer zo 
veel samen hebben kunnen doen met ouders en dorpsgenoten. We hebben nieuwe bieb- en 
leesouders, de fruitouders hebben ervoor gezorgd dat we gezonde pauzehapjes kregen, en 
de sportdagouders hebben ons een onvergetelijke Koningsspelen bezorgd. In deze TDM leest 
u er alles over. 
 

20 april: informatieve ouderavond over het rooster op ter Does 
 

Op 20 april ontmoetten ouders, MR-leden, leerkrachten en de directies van ter Does en 
FloreoKids elkaar voor een gesprek over het schoolrooster. We hebben een mooie avond 
gehad vol met goede gesprekken. Directies van ter Does en FloreoKids, MR-leden en het 
team waren erg blij met de grote opkomst. Inmiddels heeft u van ons gehoord dat we op 
basis van de schriftelijke reacties van ouders hebben besloten om niet door te gaan met het 
ontwikkelen van een doorlopend rooster. Voor ons is het van grote waarde om in dialoog 
met u als ouders dit besluit te kunnen nemen. Daarom: nogmaals dank voor ieders 
betrokkenheid bij dit proces. 
 

Wat heb jij een prachtige fiets! 
 
Op Koningsdag mochten alle kinderen van Hoogmade hun fiets versieren 
en door het dorp paraderen met hun prachtige tweewielers. Natuurlijk 
zat juf Joke in de jury en vanzelfsprekend kwamen Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima zelf kijken hoe mooi de Hoogmadese 
fietsen zijn. 
Het is natuurlijk heel erg moeilijk om te kiezen welke fiets het 
allermooiste is. Dus … alle kinderen die mee hebben gedaan aan de 
versierwedstrijd: gefeliciteerd met je prachtige fiets. En de winnaars: 
gefeliciteerd met jullie prijs! 
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Koningsspelen 2022 
 

Vandaag beleefden wij de eerste echt grote 
Koningsspelen sinds de coronatijd. En wat hebben we 
ervan genoten. De kinderen zijn de dag begonnen met 
een warming up op de opzwepende tonen van De Fit 
Top-10 van Kinderen voor Kinderen. Daarna was er 
voor de kinderen een uitdagend circuit georganiseerd 
met het teambuildingsspel Parachute, een 
handbalclinic georganiseerd door MMO Handbal, een 
reusachtige 
hindernisbaan, een 

bootcampsessie door IJsclub Hoogmade, een 
voetbalcircuit, ouderwetse buitenspellen en een 
tennisworkshop georganiseerd door de Tennisvereniging 
Hoogmade. Als uitsmijter was er voor de kinderen in groep 
8 nog een kennismakingstocht in de reddingssloep 
Sloepweesje van Stichting Sloepweesje. 
 
Er woei een stevige wind en het beloofde zonnetje liet het 
een beetje afweten. Maar gelukkig bleef en droog en 
kregen alle kinderen het al snel warm door de intensieve spelletjes. De kinderen speelden en 

sportten samen in teams van alle leeftijden. Het was 
geweldig om te zien hoe de oudste kinderen hun jongste 
schoolgenootjes geweldig geholpen. We waren ook heel 
blij dat onze oud-leerlingen Rozy, Louise, Jill en Carmen 
kwamen helpen. Zij waren onmisbaar in de hindernisbaan. 
De juffen en meesters konden natuurlijk niet in de 
hindernisbaan klimmen om ervoor te zorgen dat alles 
netjes verliep. Maar die jonge meiden konden dat als de 
beste. En reken maar dat de jongere kinderen goed naar 

hen luisterden. Bedankt Rozy, Jill, Louise en Carmen! 
 
Tijdens de pauzes konden we lekker opwarmen in de kantines van MMO en de 
tennisvereniging. De Ouderraad had gezonde lunchpakketjes gemaakt met broodjes, fruit en 
een pakje drinken. Na een dag intensief sporten 
ging dat er bij de meeste kinderen wel in. Als 
toetje was er nog een ijsje en een cadeautje van 
FloreoKids en het sportbedrijf. Als het straks wat 
warmer is kunnen de kinderen met hun strandbal 
spelen en misschien gaan ze nog met korting naar 
het zwembad volgende week. 
 
Alle mensen die deze Koningsspelen mogelijk 
hebben gemaakt: hartelijk bedankt! Manon, 
Esther en Joris van de Sportcommissie: veel dank 
voor de goede organisatie. Alle ouders en 
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stagiaires die hebben geholpen in de begeleiding van 
de groepjes en bij de spellen: jullie zijn goud waard. 
Alle sportievelingen van de verenigingen in 
Hoogmade: zonder jullie was deze dag niet mogelijk 
geweest. Tenslotte: veel dank voor MMO en de 
Tennisvereniging voor het beschikbaar stellen van de 
materialen en de kantines. We hopen dat er door deze 
dag zich veel nieuwe voetballers, tennissers, 
handballers, schaatsers en roeiers aanmelden bij jullie 
verenigingen. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vastenactie 
 
Beste ouders en kinderen, 
 
Het was het fijn om dit jaar weer in de groepen te vertellen 
over de actie die we houden tijdens de vastentijd. Het 
onderwerp waren landrechten in Guatemala. De actie was 
voor de inheemse Maya bevolking die zonder enig respect 
door grote bedrijven van hun eigen grond wordt verjaagd. 
Voor een klein bedrag € 2,- ,€ 10,- of € 30,- kunnen ze al 
geholpen worden. In groep één wisten de kinderen dit goed. 
Ze hebben kippen nodig voor de poep om hun moestuin te 
bemesten. Maar ook voor de eieren en het vlees. Groep 1 
heeft zelfs een kip bij elkaar gespaard. Alle groepen bij elkaar 
hebben €127,68 opgebracht. Toch weer 4 kippen voor de 
Maya bevolking in Guatemala. Hartelijk bedankt voor 
uw/jullie bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet: MOV Missie, Ontwikkeling en Vrede. 
 
Twan Goes en Jeanne Borst Oudshoorn 
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Onze leescoördinator 
 

Wij zijn trots op juf Wanda. Juf Wanda heeft dit jaar met 
heel veel succes de opleiding Open Boek gevolgd. Zij 
heeft de opleiding afgerond en is door Saskia van 
Kempen, Leesmediaconsulent van Bibliotheek op 
School, gediplomeerd als leescoördinator. 
 
Wanda is als leescoördinator de aanjager van het lezen 

binnen onze school. Zij stimuleert onze aanpak van 

effectief en motiverend leesonderwijs waarin 

jeugdliteratuur een centrale plaats heeft. Een 

leescoördinator is een duizendpoot en dat past bij juf 

Wanda. Haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen 

van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, 

het –samen met de bibliotheek- zorgen voor een 

aantrekkelijke boekencollectie, het schoolbreed 

deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor 

deskundigheidsbevordering van het team. Daarnaast 

zorgt Wanda er als leescoördinator voor dat er een 

aanpak voor lezen is, die optimaal bijdraagt aan 

leesmotivatie en leesvaardigheid. 

Wij zijn trots op Wanda en feliciteren haar met dit resultaat! 
 

De schooltuin is weer open 

 
 

 

 

De kinderen van groep 6 zijn sinds een paar weken weer aan het 

werk in hun schooltuin. De ouders van Jules hebben ervoor 

gezorgd dat we verse vruchtbare aarde in de moestuin hebben. 

De aardappels zijn gepoot en de bonen groeien als kool. Wij 

verheugen ons op een vruchtbaar seizoen! 
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Lekker tennissen 
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Kalender 

 
Datum  Activiteit 

29 april -  15 mei Meivakantie 

26 mei – 29 mei Hemelvaartsweekend 

 

Tot Slot 

 
Wat heerlijk, het is vakantie! Wij wensen iedereen een ontspannen en gezellige vakantietijd 
en we kijken uit naar alle vakantieverhalen als we elkaar op 16 mei weer zien op school. 

 


