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        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
Deze week hadden de kinderen op ter Does het druk: dinsdag plantten zij hun eigen Tiny 
Forest aan en zetten ze juf Wanda in het zonnetje en woensdag was de Sint ’s nachts 
langsgekomen en nam de IJsclub Hoogmade de kinderen mee naar de ijsbaan in Haarlem. 
Tussendoor werden er ook nog opstellen geschreven en leerden de kinderen in groep 8 ook 
van alles over de werking van de hersenen. In deze TDM leest u er alles over. 
 

Het Tiny Forest is aangeplant 
 

Op dinsdag 25 november was het dan eindelijk zo ver: de spades 
mochten de grond in om 600 boompjes te gaan planten. Wethouder 
Dof Kistemaker plantte samen met de kinderen de eerste boom. 
Vervolgens konden onze leerlingen laten zien wat ze in huis hadden. 
Dat de kinderen het gewend zijn om de handen uit de mouwen te 
steken was goed te zien. Het ene boompje na het andere werd 
geplant. Niet alleen de schoolkinderen gingen aan het werk, ook de 
peutertjes van FloreoKids en de kinderen van de naschoolse opvang 
hebben zich verdienstelijk gemaakt.  
 
Het planten van het Tiny Forest is het 
begin van een educatieve samenwerking 
tussen IVN, de Dorpsraad, FloreoKids en 
Basisschool ter Does. Tijdens een aantal 
gastlessen worden de rangers in groep 

6/7 verder opgeleid tot boswachters van het bosje. Ook het team 
krijgt tips en suggesties voor het geven van lessen in en over de 
natuur. Het is nu nog moeilijk voor te stellen, maar over ruim een 
jaar zullen de eerste bomen als boven onze hoofden uitgroeien. 
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Wij kijken er naar uit om het Tiny Forest als buitenlokaal te gaan gebruiken en met de 
kinderen veel te leren over het groeien en ontwikkelen van een bos. 
 
Veel dank aan IVN, de Dorpsraad en de Gemeente Kaag en Braassem voor het mogelijk 
maken van dit project. 
 

 
 
  

Juf Wanda 25 jaar in het onderwijs 
 
Dinsdag hadden we twee feestjes. In de ochtend zijn we naar het Tiny Forest gelopen. We 
hebben daar boompjes geplant met hulp van onze groep 6/7 en mensen van het IVN en de 
groenvoorziening. De wethouder, een aantal ouders en belangstellenden waren er ook. Ik 
mocht het bord onthullen, wat een eer. Op deze dag was ik precies 25 jaar juf. De laatste 
jaren ben ik ook de leescoördinator bij ons op school. Het Forest heeft een toepasselijke 
naam gekregen "het Boekenwormenwoud". Bij het scheppen kwamen we enorm veel 
wormen tegen, goed voor de grond en wie weet, als de boompjes lekker groeien dat er veel 
gelezen gaat worden. Daar ging in ieder geval mijn boek over dat ik van alle kinderen van de 
school heb gekregen. Alle kinderen hebben met hun groep verhalen geschreven. 
Dinsdagmiddag ben ik de klassen rond gegaan en heb genoten van al die leuke mooie en 
spannende verhalen. Ik kreeg ook een bord voor bij een boom: 
Wanda’s boekenwormboom. Het bord heeft nu een mooi plekje bij 
de biebboom bij ons op school. We hebben ook een speciale 
rekenactiviteit gedaan; de kinderen konden met oude spaghetti en 
hele kleine marshmallows prachtige bouwwerken maken. Heel 
knap! De middag werd afgesloten met een heerlijke high tea in 
groep 2/3. Wat een heerlijk, gezond buffet stond daar zo gezellig op 
tafel! Ouders, bedankt voor jullie hulp en Nicolette en Karin voor 
jullie hulp deze dag! De kinderen van de hele school hebben van mij 
als bedankje een sleutelhanger gekregen met een houten rondje 
eraan. Ze hebben het prachtig versierd en aan hun rugzak gehangen. 
Leuk! 
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MQ-scan 
 
Vorige week is voor het eerst met de MQ-scan afgenomen. Gymdocent Danny en Sportcoach 
Luc werkten samen om tijdens de gymlessen de motorische ontwikkeling van alle kinderen 
te onderzoeken. Ze hadden een parcours uitgezet waarmee ze precies de motorische 
vaardigheden van de kinderen in beeld konden brengen. De kinderen moesten bijvoorbeeld 
balanceren, achteruit hinkelen, een koprol maken 
en over een kast klimmen. Ze moesten niet alleen 
proberen het parcours foutloos af te leggen, ook 
moesten ze hierbij op de tijd letten. Inmiddels zijn 
de eerste resultaten binnen. We zijn er trots op 
om te kunnen vertellen dat van onze kinderen 
meer dan driekwart gemiddeld of 
bovengemiddeld scoort. Hiermee doen de 
Hoogemadese kinderen het veel beter dan 
bijvoorbeeld de kinderen in Alphen aan den Rijn. 
Niet zo verwonderlijk natuurlijk, in zo’n sportief 
dorp vol met schaatsers en voetballers! 
 

Kerstfair en Kerstviering 
Op 21 december hebben we een primeur: we houden een feestelijke Kerstfair op school aan 
het einde van de middag. Dit idee is al meer dan een jaar geleden ontstaan. Vorige jaar 
konden de plannen niet doorgaan, maar nu is de kerstcommissie van de OR druk bezig met 
de voorbereiding van een onvergetelijke Kersfair. Vanaf 16:00 uur bent u allemaal welkom 
op ons Kerstplein. Er zal van alles te doen en te koop zijn: lekker eten, heerlijke warme 
dranken, het biedingenbord zal er zijn met allemaal toepasselijke aanbiedingen, er zijn 
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spelletjes voor de kinderen en een markt waar 
eigengemaakte knutsels en kerststukjes van de kinderen te 
koop zullen zijn. Kortom: het wordt een warme, gezellige 
middag. Alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s, buren en 
andere bekenden zijn welkom. We halen die middag geld op 
voor een mooi schoolreisje voor de kinderen van ter Does.  
 
Daarnaast houden we natuurlijk op school een Kerstviering 
voor de kinderen in de laatste week voor de kerstvakantie. 
Pastor Marjo Hoogenbosch zal ons daarin voorgaan. Ook 
hebben we een gezellig kerstontbijt. We hebben zin in een 
feestelijke decembermaand. 
 

Schaatsen 
 
De kinderen van groep 6 hebben opstellen geschreven over het schaatsen op 23 november. 
 

Voordat we de bus ingingen naar de 
schaatsbaan, gingen we eerst kijken 
of we een cadeautje in onze schoen 
hadden gekregen. We hadden een 
cadeautje, maar er lag ook een brief. 
Die brief mocht ik voorlezen. Toen 
gingen we eindelijk naar de bus. We 
stapten uit de bus toen we er waren. 
We liepen naar binnen bij de ijsbaan. 
Ik trok zo snel mogelijk mijn schaatsen 
aan om zo als eerste op het ijs te 
stappen. Ik ging best snel. Toen er een 
paar kinderen naar de binnenbaan 
gingen, ging ik er ook heen. We deden 
de jongens tegen de meiden 
sneeuwballengevecht. De jongens 
hadden gewonnen. De bel ging dus 
toen moest iedereen het ijs af. Je 
kreeg ook nog chocomel. Ik vond het 
jammer dat we weer terug moesten, 
maar het was wel een leuke dag. 
 
Tom 

Ter Does gaat schaatsen 
 
Woensdag 23 november ging basisschool ter 
Does schaatsen. Dit deden ze met groep vier, vijf, 
zes, zeven en acht. Ze hadden een paar ouders 
gevraagd om mee te gaan. Sommige meesters en 
juffen gingen ook het ijs op, andere deken liever 
vanaf de kant. 
 
Ongeveer tien over half negen vertrokken we. We 
gingen met twee grote bussen onderweg naar 
Schaatshal Haarlem. Na ongeveer een halfuur 
rijden kwamen we aan bij de ijsbaan. Sommige 
kinderen hadden geen schaatsen. Die kregen ze 
van de IJsclub Hoogmade. En toen was het 
eindelijk tijd om te gaan schaatsen. Eerst trok 
iedereen zijn schaatsen aan en daarna deden ze 
ze goed vast en dan konden ze gaan schaatsen. 
Nadat we een paar rondjes hadden gereden, 
waren we klaar voor een chocomel en een 
koekje. 
 
Dione 
 

Schaatsen 
 
Woensdag 23 november gingen we 
met school vanaf groep 4 schaatsen. 
Eerst kwamen we op school aan om in 
onze schoen te kijken. Toen gingen 

Schaatsen 
 
We gingen met zijn allen verzamelen. Toen 
gingen we ons cadeautje uitpakken. En toen 
gingen we naar de bus. We zaten met alle 
jongens in de bus, helemaal achterin. Het was 
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we gelijk naar de bus. Toen we net 
buiten stonden en iedereen uit de bus 
was, mochten de kinderen die geen 
eigen schaatsen hadden een tasje 
pakken met hun naam erop en een 
helm. Toen liepen we naar binnen en 
trokken we onze spullen aan. Ik ging 
eerst met Julia naar de binnenbaan. 
Daar gingen we sneeuwbalen en 
ijsballen maken. 
 
Lotte 

heel leuk met zijn allen. Toen we waren 
aangekomen moesten we nog heel lang lopen. 
Daarna konden we eindelijk schaatsen. Dat was 
heel leuk. Er was een binnenbaan en een 
buitenbaan. We gingen ook nog een 
sneeuwballengevecht houden en dat was heel 
leuk! 
 
Liyam 

 
Bedankt IJsclub Hoogmade voor de organisatie van deze geweldige dag! 
 
 
 
 

Caravan! 
 

Dit weekend is het zover; 
Toneelvereniging 
Zolderkolder speelt 
"Caravan"! Het belooft een 
mooie bijzondere vakantie, 
eh uitvoering te worden. 
Wij hopen jullie vanavond of 
morgen te zien. Tot dan!! 
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Onderzoek naar de beste manier om te leren 
 

Groep 8 kreeg bezoek van twee onderzoekers van de 
Universiteit Leiden. Zij vertelden over hun onderzoek 
naar hoe kinderen het allerbeste leren. De titel van het 
onderzoek is “Wat denk je zelf? Hoe jouw hersenen 
voorspellingen maken tijdens het leren.” De 
onderzoekers  zijn op dit moment op zoek naar 
deelnemers tussen de 11 en 13 jaar en tussen de 20 en 
25 jaar voor een onderzoek naar leren. Eerder 
onderzoek heeft laten zien dat de hersenen van 
jongeren en volwassenen niet precies hetzelfde werken. 
De onderzoekers willen weten wat dit betekent voor de 
manier waarop jongeren en volwassenen leren. Zij zijn 
vooral geïnteresseerd in het maken van voorspellingen 
tijdens leren. Kun je iets beter onthouden als je vooraf 
een voorspelling maakt? Of is het beter om direct het 

goede antwoord te horen? En zijn kinderen net zo goed in het maken van voorspellingen als 
volwassenen? Of doen ze het misschien zelfs beter? Om dit te kunnen onderzoeken vragen 
we kinderen om een paar leertaakjes te doen terwijl ze in de MRI-scanner liggen. Dit 
onderzoek is belangrijk omdat we als we beter begrijpen hoe leren werkt, we op school nog 
beter kunnen lesgeven. 
 
Als je meer wilt weten over dit onderzoek of graag mee wilt doen, mail dan naar brain-
education@fsw.leidenuniv.nl of bel 071 527 6683. 
Hier leest u meer over het onderzoek: https://www.universiteitleiden.nl/brain-and-
education-lab/meedoen 
 

Helpen bij het overblijven! 
 
We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de overblijf die op vaste dagen of op 
invalsbasis het overblijf team willen komen versterken. 
 
Wij bieden een vrijwilligersvergoeding van €9,00 per overblijf en je eigen kind(eren) kan 
kosteloos overblijven die dag. 
 
Ben je vrolijk, stressbestendig en lijkt het je leuk om te zorgen, toezicht te houden en de 
kinderen te begeleiden tijden het eten en buiten spelen dan zijn we op zoek naar jou!  
Samen zorgen we dat de kinderen een fijne overblijf hebben! 
 
Interesse of vragen naar de mogelijkheden? 
 
Bel, WhatsApp of mail: 

 
071-581 7777 (Eveline of Kevin)  
06-3456 3308  (app overblijfkracht)  
 Lunchtijd@floreokids.nl 

https://www.universiteitleiden.nl/brain-and-education-lab/meedoen
https://www.universiteitleiden.nl/brain-and-education-lab/meedoen
mailto:Lunchtijd@floreokids.nl
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WORKSHOPS MUZIEK & de SINT 
 
Een week vol muzikale activiteiten voor jong en oud, beginner of gevorderde bij stichting 
MOL. 
 
Instrumentenparade – maandag 28 november 16:00 uur. Voor kinderen tot ongeveer 10 jaar 
die meer willen weten over de verschillende instrumenten. Wie weet ontdek jij je favoriete 
instrument 
 
Zang workshop – dinsdag 29 november 17:30 uur o.l.v. Jèrica Sousa da Luz Páscoa voor 
iedereen van 11-12 jaar die graag zingt. 
 
Muziek voor Sinterklaas! - woensdag 30 november 16:00 uur. Zing, dans en speel mee op 
muziek voor de Sint. Voor kinderen van 5-7 jaar 
 
Peuters en Muziek – vrijdag 2 december 11:30 uur. Vrolijke workshop voor peuters (2,5- 4 
jaar) en hun (groot)ouder/verzorger 
 
Raadseltje van Sinterklaas – vrijdag 2 december 16:00 uur. Raadsels van de Sint en van zijn 
Pieten met muziek en met geluid. Zet je oren open en samen los je die wel op! Voor 
kinderen van 5-7 jaar. 
 
Meer informatie: https://www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl/workshopweek/ 
 

 
  
 
 
 
 
 

https://www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl/workshopweek/
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Schoen zetten 

 
Heeft u het al gehoord? Sinterklaas is al stiekem bij ons op school geweest. Hij deed 
cadeautjes in alle schoenen en liet een gedicht achter. 
 

Gisteren liepen er in Hoogmade 
Heel veel kinderen met een spade 

Jullie hebben je eigen bos aangeplat 
Sint las er zelfs over in de krant 
Er zijn wel meer dan 400 bomen 
In dat bosje van jullie gekomen 

Zo'n bosje vindt Sint een goed idee 
Goed voor de natuur en tegen de CO2 

In zo'n bosje van scholieren 
Wonen straks veel verschillende dieren 

Je kan er heerlijk in verdwalen 
En je bedenkt er de mooiste verhalen 

Daarover hebben jullie alvast een boek geschreven 
En dat hebben jullie aan juf Wanda gegeven 

Sint heeft van jullie verhalen en tekeningen genoten 
Daarom krijgen jullie vandaag allemaal pepernoten 

En een cadeautje om mee te spelen 
Dan hoef je je vanmiddag niet te vervelen 

Het cadeautje is voor thuis en niet voor in de klas 
Doe het dus maar gauw in je tas 

 
Veel plezier en de groetjes van 

Sint en de PlantPiet 
 
 

Praat mee over ter Does! 

 
In de vorige TDM schreven we het al: we willen graag met ouders in gesprek over twee 
onderwerpen die opvielen in het tevredenheidsonderzoek. De beoordeling van ouders van 
de communicatie met school en de leerstof scoort op ter Does onder het landelijke 
gemiddelde. We hebben deze onderwerpen in de MR besproken. Samen met de MR 
organiseren we een bijeenkomst voor ouders waarin we dieper in gaan op deze twee 
onderwerpen. Er hebben zich al ouders aangemeld, maar we zouden graag nog meer ouders 
bij dit gesprek betrekken. Wilt u met ons in gesprek over de communicatie en de leerstof,  
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meld u zich dan aan bij Geeske Hoogenboezem via mail of ouderportaal. Doe dit voor 21 
november. U krijgt dan een uitnodiging voor de bijeenkomst. 
 

5 December 

 
Natuurlijk hopen wij dat we op 5 december verrast worden 
door een bezoekje van de Sint. Samen met de Sintcommissie 
van de OR zijn we druk bezig om voor de Sint een warm 
welkom voor te bereiden. Hoe dit allemaal gaat lopen hoort u 
snel van ons. Op 5 december hoeven de kinderen in elk geval 
geen pauzehapje mee te nemen. We rekenen erop dat 
Sinterklaas ons hierin een handje helpt! 
 
 

 
 

Kalender 

 
Datum  Activiteit 

5 december De Sint bezoekt ter Does 

21 december  Kerstfair  

23 december  Kerstontbijt en Kerstviering 

 

Tot Slot 

 
Net als u genieten wij van alle feestdagen die op stapel staan. Het organiseren van een echt 
mooi feest is lastig als je voor de klas staat en lessen moet voorbereiden. Daarom zijn wij 
ontzettend blij met onze actieve Ouder Raad met alle commissies die daarbij horen. En met 
ons evenementencoördinatoren Manon Vonk en Jos Elstgeest, die al het overleg 
stroomlijnen en er voor zorgen dat alles steeds op tijd geregeld is. Heel erg bedankt allemaal 
voor jullie geweldige inzet! 
 

 


