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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 30   

        16-9-2022   

        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
De afgelopen weken zijn bijna alle ouders met hun kind op school geweest voor de 
startgesprekken. Er zijn mooie gesprekken gevoerd. Wijn trots op de kinderen: wat kunnen 
ze al goed vertellen over zichzelf en wat ze dit jaar willen leren op school. Met alle 
informatie uit de startgesprekken in onze zak, kunnen we echt goed aan het schooljaar 
beginnen. Woensdag 21 september zien we alle ouders en kinderen weer graag terug voor 
de Informatiemarkt. In deze TDM leest u er alles over. 
 

Naar de Olmenhorst 
 
De kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn op reis geweest naar 
Landgoed de Olmenhorst. In de boomgaard van de 
Olmenhorst hebben de kinderen van alles geleerd over 
fruitteelt en de natuur. Appels liggen hier niet klaar in 
plastic, maar groeien gewoon aan de boom. De kinderen 
mochten het fruit zelf plukken. De appels gingen keurig in 
een tasje, want op school zouden ze er heerlijke 
appelmoes van gaan koken.  
 
De kinderen leerden over de vorm van appel- en 
perenbomen. Appelbomen groeien wijd en perenbomen 
groeien omhoog. Ook weten ze nu van alles over de 
bevruchting van appelbloesem door bijen. En hoe je zonder 
te sproeien met bestrijdingsmiddelen toch er voor kunt 
zorgen dat er geen insecten in de appels komen. 
Het bezoek aan de Olmenhorst past goed in de thema’s 
waar de kinderen aan werken. In groep 1/2 zijn de 
kinderen bezig met hun eigen lichaam. Fruit eten draagt bij 
aan een gezond lichaam. In groep 2/3 zijn de kinderen al 



   

 

2 

 

bezig met het Kinderboekenweekthema Gi-ga-groen. Dit jaar zijn we bovendien gestart met 
ons nieuwe cultuurplan. Het bezoeken van cultureel erfgoed maakt hier deel van uit. De 
Olmenhorst bestaat al 165 jaar en is een gemeentelijk monument. Wat fijn dat er zo veel 
ouders waren die konden rijden. Alleen met jullie hulp zijn dit soort belangrijke uitstapjes 
mogelijk. 
 

 
 
 

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.  
 
Net als bij de startgesprekken is het de bedoeling dat u samen 
met uw kind komt. 
 
Naast informatie over wat uw kind doet op school, krijgt u 
informatie van belangrijke samenwerkingspartners van onze 
school, waaronder het CJG, FloreoKids, de Driemaster, de 
Bibliotheek, de Schoolpedagoog en de sportcoach. De 

Hoogmadese verenigingen met een aanbod voor kinderen zijn ook uitgenodigd. In elk geval 
zijn de Voetbalvereniging, de IJsclub en de Harmonie aanwezig.  
 
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. Tijdens de informatiemarkt 
organiseert de Medezeggenschapsraad een verkiezing voor het nieuwe Ouderlid in de Raad. 
De OR zoekt nieuwe leden en commissieleden. Dus maak gerust een praatje bij het kraampje 
van de OR! 
 
 

Verkiezingen voor de Medezeggenschapsraad 
 
Emely Rimmelzwaan heeft jarenlang een actieve en positieve bijdrage geleverd aan de MR. 
Nu Emely is verhuisd en de kinderen niet meer op ter Does naar school gaan, maakt zij plaats 
voor een nieuw MR-lid. Twee ouders stellen zich verkiesbaar. Op de informatiemarkt is er 
gelegenheid om te stemmen. In deze TDM stellen de twee kandidaatleden zich voor. 
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Kristel den Dubbelden 
Kristel den Dubbelden, moeder van Guus (groep 2) en Nouk (PSZ)  
Deelnemen aan de verkiezing om mij te voegen bij de MR is nou niet echt mijn favoriete bezigheid. Toch wil ik 
laten weten dat ik bereid ben om jullie als ouders te vertegenwoordigen in de MR van Ter Does. Als moeder, 
dorpeling (geboren en getogen in Hoogmade dus volledig op de hoogte van onze cultuur, normen en waarden) 
én met de kennis en kunde vanuit mijn opleidingen en baan als psycholoog (o.a. in het onderwijs) wil ik dat 
graag doen voor onze kinderen. 
 
Annemiek Looijenstein 
Hoi! Ik ben Annemieke Looijenstein. Moeder van Lotte (gr6), Stef en Lenn (gr3).  
Vanuit mijn werk als leidinggevende kinderopvang binnen een integraal kindcentrum heb ik kennis en ervaring 
om een bijdrage te kunnen leveren aan de MR van Ter Does. In mijn functie trek ik samen op met onderwijs en 
werken we samen aan de ontwikkeling van ons kindcentrum. Mijn kennis en ervaring zou ik ook graag benutten 
voor de toekomst van onze kinderen. Ik denk graag (positief) kritisch mee met betrekking tot het huidige en het 
toekomstige schoolbeleid van ter Does en zou graag een bijdrage leveren aan een optimale onderwijskwaliteit.  

 

Kinderboekenweek 
 
Van 5 tot en met 16 oktober is het weer 
Kinderboekenweek. Het thema van 
de Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen. Een 
perfecte tijd om extra bezig te zijn met boeken én 
met alles wat de natuur te bieden heeft. Wij 
maken er op ter Does weer een leesfeest van.  
 
We willen alvast vertellen dat we op woensdag 
12 oktober een boekenmarkt organiseren. 
Kinderen mogen dan de boeken waar ze 
uitgegroeid zijn verkopen en van andere kinderen 
verse boeken kopen. Zo kunnen we er samen 
voor zorgen dat iedereen weer een vernieuwde 
boekenplank heeft. We kiezen er dit jaar voor om 

de kinderen (samen met hun ouders) boeken te laten verkopen. Zo kunnen ook kinderen die 
zelf geen boeken te verkopen hebben meedoen met de markt. Laat uw kind de komende tijd 
maar eens kritisch door zijn of haar boekenkast gaan. Er zijn vast boeken die echt niet meer 
gelezen worden en toe zijn aan een nieuwe eigenaar. Bedragen tot ongeveer een euro zijn 
prijzen die passen bij onze boekenmarkt. 
 

De IJ of de EI 
 
Groep 6 is met juf Inge bezig met de ij en de ei; een lastig verschijnsel in de Nederlandse 
taal. Om de ij en de ei wat meer in de vingers te krijgen en om nog beter te leren 
samenwerken, kregen de kinderen de opdracht om in groepen de IJ en de EI te vormen. 
Hierbij ziet u het resultaat. 

https://www.kinderboeken.nl/kinderboekenweek-2022/
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Leer meer over techniek in Alphen 
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Overblijven kan nu ook op vrijdag 
 
Sinds dit schooljaar is het mogelijk om ook op vrijdag over te blijven op school. Er zijn nog 
enkele overblijfplekjes beschikbaar. Wilt u uw kind graag aten overblijven op vrijdag? Dan 
kunt u een contact opnemen met Iris van der Zwaan, plaatsingsmedewerker 
BSO/TSO Hoogmade: i.vanderzwaan@floreokids.nl of 071-5817777 
 
Om het overblijven goed en gezellig te kunnen organiseren, zijn er altijd vrijwilligers nodig 

die tegen een vrijwilligersvergoeding het 
overblijven willen begeleiden. Als u het leuk 
vindt om op deze manier actief te zijn op 
school? Dan kunt u zich aanmelden bij Sacha 
Schouten. Sacha is de  
Centrale coördinator van Lunchtijd 
En is bereikbaar via 06-16208979/ 071-
5817777 of s.schouten@floreokids.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. Tijdens de Informatiemarkt inventariseert Elly onderwerpen 
voor dit Opvoedcafé-in-de-avond. Hebt u een idee of een vraag, spreek Elly dan aan 
volgende week woensdag.  
 

Vredesweek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:i.vanderzwaan@floreokids.nl
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Tiny Forest 
 

 
 
We schreven er vorige keer al over: Hoogmade krijgt een eigen Tiny Forest. De Dorpsraad, 
IVN, de Gemeente Kaag en Braassem en ter Does (onderwijs en opvang) werken samen bij 
het realiseren van het Tiny Forest.  
Dit najaar gaan de kinderen van ter Does het Hoogmadese Tiny Forest planten. Inmiddels 
weten we dat op 22 november de scheppen de grond in gaan om het Tiny Forest met alle 
kinderen van ter Does en FloreoKids aan te planten. 
 

Zin in badminton? 

 
We kregen de volgende uitnodiging van ROAC in 
Rijpwetering: Op zoek naar een nieuwe uitdaging of 
wil je gewoon lekker sportief bezig zijn? Dan is 
badminton echt iets voor jou! 
Je hebt vast al eens badminton gespeeld: op de 
camping, op school of in je eigen achtertuin. Vond je 
dat leuk? Pak dan nu je kans en verbeter je skills bij 
Sportvereniging ROAC. Schrijf je in voor 10 
proeflessen voor slechts €25,00 en maak op deze 
laagdrempelige manier kennis met de leukste sport 
die er is. Deze aanbieding geldt voor iedereen, jong 
en wat ouder. 
Aanmelden kan tot 1 oktober via de site 
probeerbadminton.nu. De lessen starten in de eerste 
week van oktober. Volwassenen zijn welkom op de 
woensdagavond vanaf 20.00 uur. De jeugd traint op 
de vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur. Wil je 
meer informatie: mail dan 
naar binnensporten@svroac.nl 

 
 

mailto:binnensporten@svroac.nl
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Kalender 

 
Datum  Activiteit 

21 september Informatieavond 16:30 – 18:00 uur 

28 september Opvoedcafé 20:00 – 21:00 uur 

12 oktober Boekenmarkt vanaf 12:30 uur 

22 november Plantdag Tiny Forest 

 

Tot Slot 

 
De herfst is begonnen. Na de lange warme 
zomer, wordt het weer tijd voor lekker binnen 
met een boek of een spel. Anders, maar ook 
heel gezellig. Heb een gezellig weekend met 
elkaar!  

 
 


