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Kijk óók op: www.terdoes.nl 
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Of volg ons op Twitter onder terDoes   Jaargang 30   
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        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
Na een heerlijke zomervakantie zijn de kinderen al weer twee weken hard aan het werk op 
school. Hoog tijd dus om u bij te praten! 
 
We heten onze nieuwe leerlingen van harte welkom: 
 
Jurre, Lieke en Étienne in groep 1/2. 
Farhan in groep 6/7. 
Bart in groep 7/8. 
 
We hopen dat jullie een fijne tijd hebben op ter Does! 
 

 
 

Afscheid van juf Marije 
 
Donderdag 1 september was de laatste werkdag van juf Marije. We hebben feestelijk 
afscheid genomen van onze lieve juf en collega. Marije heeft natuurlijk zelf een stukje 
geschreven voor haar laatste TDM 
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Laatste TDM van juf Marije  
 
Achttien jaar geleden stapte ik, 27 lentes jong, voor de eerste keer over de drempels van 
basisschool ter Does. Toen natuurlijk nog in het oude gebouw en ik werd de juf in groep 5-
6. In mijn eerste klasje van toen zat onder andere Charlotte, de dochter van juf Joke. In 
datzelfde jaar trouwde ik en waren de kinderen uitgenodigd. Zij zongen samen De 
Liefdeskapitein van K3 met Tjeerd en Milou als bruidspaartje. Wat een geweldig optreden, 
compleet met matrozenpakjes en al!   
 
De tijd vliegt, want ik weet dat sommige kinderen van toen inmiddels zelf vader/moeder 

zijn geworden! Ik word echt oud... (en gelukkig maar      )  
 
In die tijd heb ik in ongeveer alle jaargroepen lesgegeven: lang bij de kleuters, in de 
middenbouw, middagen in groep 6-7 en 7-8. Ook ben ik me gaan specialiseren in 
hoogbegaafdheid en zette de plusklas en het compacten en verrijken op. Daarnaast deed 
ik een master Educational Needs, Gedragsspecialist zodat ik ook andere kinderen en mijn 
collega's kon ondersteunen.   
 
In de laatste jaren hebben jullie mij minder op school gezien. Ik was namelijk voor ons 
samenwerkingsverband andere scholen aan het helpen het onderwijs aan 
(hoog)begaafden nog beter neer te zetten.   
Daar heb ik ook gemerkt dat ik het werken aan onderwijsverbetering erg leuk vind. Samen 
met anderen kijken wat een passende stap is om net een beetje beter te worden. En zo 
ben ik terecht gekomen bij mijn nieuwe werkgever: Bazalt. Daar kan ik dit werk een hele 
werkweek doen!  
 
Ik laat dus ‘mijn’ school achter. Maar wel met een gerust hart: ik heb mijn best gedaan 
voor een goede en uitgebreide overdracht aan mijn collega's en voor mijn opvolger ligt 
een mooi startpakket klaar. Die opvolger gaan we (ze) natuurlijk vinden, daar heb ik alle 
vertrouwen in.  
 
Vandaag vier ik mijn afscheid op ter Does. Er staan allerlei leuke dingen op het 
programma: een momentje met de kinderen van de plusklas, alle groepen langs om ze 
gedag te zeggen, gezellig theedrinken met de ouders die willen en kunnen komen en 
afsluitend gezellig eten met mijn collega's.  
 
Ik wil jullie en jullie kinderen van harte bedanken voor alle waardevolle momenten! Het ga 
jullie goed.  
 
Lieve groet,  
Marije   
 

 
Op de foto’s ziet u een impressie van Marijes tournee langs alle groepen. En natuurlijk de 
grande finale in de aula: de kinderen hebben juf Marije de school uitgeroeid en gehost. Wat 
een feest! 
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Een cadeautje in groep 1/2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1Groeien als een boom in groep 2/3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grabbelen in groep 1/2. 

Appels proeven in groep 2/3. 
Toepasselijke teksten over juf Marije in groep 6/7. 
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Startgesprekken 
 
De komende weken voeren we onze startgesprekken. Tijdens dit gesprek kunt u samen met 

uw kind aan de leerkracht vertellen hoe het gaat en 
wat voor u en uw kind belangrijk is. De leerkracht 
kan zijn of haar eerste indruk met u delen.  
 
De gesprekken worden ’s middags gepland. Het 
gesprek duurt 10 minuten. Als uw kind in groep 4, 
5, 6, 7 of 8 zit, is hij of zij aanwezig bij het gesprek. 
Via Ouderportaal hebben we een onderwerpenlijst 
gedeeld. Wilt u voorafgaand aan het gesprek de 

Een dansje maken in groep 4/5. 

Nog meer cadeautjes in groep 7/8. 

Roeien in de aula met zijn allen. 
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vragen bekijken en bespreken met uw kind? Dan bent u goed voorbereid voor het gesprek. U 
hoeft de lijst niet ingevuld mee te nemen. Als u meer tijd nodig heeft om alles te bespreken, 
maakt de leerkracht een vervolgafspraak met u. 
  
Als u vragen hebt over de startgesprekken of als het niet lukt om een afspraak te plannen via  
het Ouderportaal, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.  
 

Informatiemarkt op 21 september 
 

Op 21 september organiseren we onze 
informatiemarkt. Uw kind leidt u rond door de school 
en vertelt hoe de schooldagen eruit zien. 
Vanzelfsprekend krijgt u ook informatie van de 
leerkracht. Naast informatie over wat uw kind doet op 
school, krijgt u informatie van belangrijke 
samenwerkingspartners van onze school, waaronder 
het CJG, de Driemaster, de Bibliotheek, de 
Schoolpedagoog en de sportcoach. De MR en de OR zijn 
er ook en vertellen over hun plannen. Op 21 september 
van halfvijf tot zes uur vrij bent u met uw kind(eren) 
welkom op school. 

 

Fruit 
 
Sinds dit jaar eten we op school op alle dagen fruit of brood als pauzehap. We doen dit 
omdat we weten dat gezonde kinderen beter presteren op school. Dagelijks voldoende fruit 
eten is belangrijk voor een goede gezondheid. We hopen de kinderen aan te leren dat zij 
rond tien uur een stuk fruit of groente pakken en niet naar een koek grijpen, ook als ze 
straks volwassen zijn. Het gaat heel goed. Alle kinderen en ouders werken mee aan deze 
nieuwe gewoonte. 
 
Het bedrijf Harva International wil ter Does ondersteunen in deze gezonde gewoonte. Harva 
International BV is een im- en exportbedrijf van verse groenten en fruit. Harva bestaat 
al sinds 1988. Soms blijven er bij Harva International verse partijen groente of fruit over. Ter 
Does krijgt af en toe dit heerlijke verse fruit van Harva International. Wij 
zijn ontzettend blij met dit initiatief! 

 
We weten niet op welke dagen of hoe 

vaak we fruit of groente krijgen. Als we 
fruit of groente krijgen, hoort u dat via 

Ouderportaal. U hoeft uw kind de volgende 
dag dan geen pauzehapje mee te 
geven. We hebben ouders, 
grootouders of lieve buren nodig 
die op afroep beschikbaar zijn om 
het fruit voor de kinderen klaar te 
maken. Kunt u komen helpen? 
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Geef uw naam en de dag waarop u beschikbaar bent dan alstublieft door. Samen kunnen we 
een succes maken van dit bijzonder sympathieke gevaar van Harva! 
 
 

Ter Does is een gezonde school 
 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten 
wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die 
zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde 
resultaat! 
 
Samen met u zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, 
een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we 
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de 
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal 
bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties 
en minder schooluitval. 
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke 
organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde 
School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
 

Opvoedcafé in de avond 
 
Op 29 september komt Elly Sonke ’s avonds naar ter Does om in gesprek te gaan met ouders 
over opvoeden en opgroeien. Er volgt nog meer informatie over dit Opvoedcafé-in-de-
avond. Noteer het vast in uw agenda! 
 

Communie 
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Congres medezeggenschap 
 
Op 28 september volgen de leden 
van de MR (Ouders en Leerkrachten) 
samen met de directeur een congres 
over Medezeggenschap op school. 
We gaan samen meer leren over 
onderwerpen als communicatie 
tussen de verschillende geledingen 
van de MR en het bevoegd gezag, 
financiën en de CAO en dan vooral 
toegespitst op de taken en rollen van 
de verschillende MR-leden.  
 
 
 

Tiny Forest 
 

 
 
Hoogmade krijgt een eigen Tiny Forest. De Dorpsraad, IVN, de Gemeente Kaag en Braassem  
en ter Does werken samen bij het realiseren van het Tiny Forest. Een Tiny Forest is een 
dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een 
prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. 
Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners 
ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. 
 
Tiny Forest is een concept dat bedacht is door de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma. Hij 
baseerde zich weer op de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Akira 
Miyawaki. Dr. Miyawaki ontwikkelde in de jaren ’70 een methode om natuurlijke, inheemse 
bossen te herstellen. Hij legde ruim 1.700 bossen aan, waarvan 96,7% zich binnen tien jaar 
tot een veerkrachtig ecosysteem ontwikkelden. Shubhendu Sharma raakte geïnspireerd door 
Miyawaki’s aanpak en vertaalde de werkwijze naar een stadsomgeving.  
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• Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 vierkante meter bestaat uit 

veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan. 
• Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is groter 

dan ooit. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen 
de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. 

• De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de 
luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen. 

• Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt 
kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten. 

 
Dit najaar gaan de kinderen van ter Does het Hoogmadese Tiny Forest planten. Zodra we 
weten wanneer we het plantfeest vieren, hoort u dat van ons. 
 
 

Kalender 

 
Datum  Activiteit 

Vanaf 5 september Startgesprekken 

21 september Informatieavond 16:30 – 18:00 uur 

28 september Opvoedcafé 20:00 – 21:00 uur 

 

Tot Slot 

 
Vakantie is heerlijk, maar voor ons is er niets leukers dan na de lange zomervakantie uw 
kinderen weer te zien. Wat zijn ze groot geworden! Wat zien ze er goed en lekker uitgerust 
uit! Wat hebben ze veel beleefd deze zomer. Wij genieten er elke dag van om samen met uw 
kinderen te werken en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling. 
 
Wij wensen u een fijn weekend en kijken alvast uit naar maandag. Want dan, zoals juf Joke 
elke ochtend zegt, ‘mogen we weer!’. 
 
Team ter Does 
 

 


