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Of volg ons op Twitter onder terDoes   Jaargang 30   
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        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
 
Wat zijn het feestelijke weken! Maandag 
hadden we de Sint op bezoek en 
langzamerhand brengen we school in 
Kerstsfeer. Vindt u dat onze boom er wat 
kaal uitziet? Dat klopt! En dat geldt 
helemaal voor de prachtige 
buitenkerstboom van Kerstbooms. Die 
staat nog helemaal bloot te bibberen in 
de vrieskou. We merken dat wij het op 
school gezelliger willen maken dan onze 
voorraad kerstversiering toelaat. Heeft u 
thuis nog kerstversiering die u niet meer 
gebruikt? Wij zouden er heel blij mee 
zijn! 
 
Met de kinderen zijn we druk bezig om 
de eerste Kerst Fair van ter Does voor te 
bereiden. Er wordt geknutseld en 
gebakken. Ook leren we liederen voor de 
kerst en oefenen we voor het kerstspel. 
 
Van ouders kregen we de vraag wat er op 
ter Does eigenlijk gebeurt voor kinderen 
die wat meer ondersteuning nodig 
hebben. Een mooie vraag waar we graag 
antwoord op geven in deze TDM. 
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Kerstfair 
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Op 21 december is het zo ver: de allereerste ter Does Kerstfair! Iedereen is welkom. 
Ouders komen met hun kinderen naar de Kerstfair. De Kerscommissie kan nog heel veel 
hulp gebruiken. We hopen op veel reacties op onderstaande oproep: 
 
Voor de fair zijn we nog op zoek naar partytenten, grote parasols, kraampjes en versiering 
(buitenverlichting) om er een mooi spektakel van te maken met elkaar. Ook heerlijke 
baksels, hartig en zoet, zijn welkom voor de verkoop. Dus leef je uit! 
 
Heb je nog een mooie aanbieding voor op het biedingenbord? Laat het weten! 
 
Op school is gebrek aan kerstversiering, kunstkerstbomen en vooral lichtsnoeren. Heb je 
thuis kerstversiering over, geeft het dan aan je kind mee naar school. 
 
Om de kerstfair tot een succes te maken, hebben we veel gasten nodig. Neem iedereen 
mee: opa’s, oma’s, buren, vrienden…iedereen is welkom! 
 
Spullen kunnen op 21 december, de woensdag van de Kerstfair worden afgeleverd bij 
school.  
Heb je iets te leen, wil je iets bakken of verkopen of heb je andere vragen? Neem dan 
contact op met Joris (06-52872597) of Esther (06-51503651) van de OR. 
 
Laat even weten als we het moeten komen ophalen, dat kan natuurlijk ook. 
  

Ondersteuning op ter Does als een kind iets extra’s nodig heeft 
 
We stemmen ons onderwijs af op de behoeften van ieder kind; of het nu gaat om een 
gemiddelde leerling, een leerling die meer aankan of een leerlingen die extra steun nodig 
heeft. Dit hebben we beschreven in onze visie. Maar hoe gaat dit nu in de praktijk?  
Dat leggen we uit in dit stukje aan de hand van de vier zorgniveaus.  
Zorgniveau één: De leerkrachten geven kwalitatief goede lessen met een heldere instructie 
en begeleide inoefening. Om goede lessen te kunnen geven, scholen ook de leerkrachten 
zich continu.    
Zorgniveau twee: Na de instructie kan een groot deel van de leerlingen aan het werk. Een 
aantal leerlingen heeft een iets langere instructie nodig of wil met de leerkracht nog even 
extra oefenen voordat ze aan de slag kunnen gaan. Dit noemen we de verlengde instructie. 
Dit gebeurt meestal in het klaslokaal aan de instructietafel. Als een onderwijsassistent of 
stagiaire in de klas aanwezig is, kunnen zij ook extra ondersteuning bieden aan leerlingen die 
dit nodig hebben.  
Zorgniveau drie: Als de verlengde instructie niet voldoende is zoeken we eerst uit wat deze 
leerling nodig heeft.   
Dat kan bijvoorbeeld zijn: extra instructie van bepaalde spellingsregels, extra leesoefening 
met het computerprogramma Bouw! (groep 2, 3 en 4), extra rekeninstructie over de 
sprongen op de getallenlijn enz. Vervolgens organiseren we dat deze leerling buiten de 
groep extra begeleid wordt.  
Juf Adri, juf Karin, juf Mieneke en juf Jiske begeleiden verschillende leerlingen. Dit gebeurt 
één op één of in kleine groepjes. Na verloop van tijd  is er een evaluatie en bepalen we of de 
extra ondersteuning wordt beëindigd of voortgezet.  
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Juf Pauline begeleidt de leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben. Dat valt dus ook 
onder zorgniveau drie.  
Zorgniveau vier: Er zijn ook leerlingen die een eigen leerlijn hebben, zij leren in hun eigen 
tempo en op een ander niveau. Voor deze leerlingen maken we een plan waarin beschreven 
wordt aan welke doelen zij de komende periode gaan werken.   
Omdat deze leerlingen echt anders werken dan de rest van de groep, sluiten ze bijvoorbeeld 
voor een bepaald vak aan bij een andere groep. Of worden zij buiten de groep begeleid door 
Juf Adri en juf Karin. Ook kunnen leerlingen begeleid worden door specialisten van buiten de 
school (bijvoorbeeld Auris)  
Gedrag en werkhouding: De hierboven genoemde stappen zijn ook van toepassing als een 
leerling extra begeleiding nodig heeft op het gebied van gedrag of werkhouding.   
Sinds dit schooljaar begeleidt onze schoolpedagoog Corinne Reijnders al een aantal 
leerlingen.  We maken ook gebruik van specialisten van buiten de school (bijvoorbeeld de 
Kindercoach van het Samenwerkingsverband).  
Met elkaar zorgen we dat ieder kind kan groeien, passend bij zijn of haar behoefte.  
 
Hieronder kunt u nog iets meer lezen over de extra ondersteuning door juf Karin, juf Adri en 
juf Jiske.  
   
Juf Karin: Een dag op ter Does is nooit saai! 
Sinds 2016 ben ik als ondersteuner werkzaam op Ter 
Does. Daarvoor had ik al 10 jaar op Aeresteijn in 
Langeraar gewerkt.   
Per schooljaar wordt bekeken waar de hulp het beste 
ingezet kan worden. Dit schooljaar ben ik 's morgens tot 
de pauze werkzaam in groep 2/3, waar ik de leerlingen 
begeleid bij het leren lezen. Iedere week verzorg ik voor 
de twee groepen 2 een rekenles.   
Ik begeleid ook verschillende rekengroepjes voor 
kinderen die leren op hun eigen tempo en niveau. 
Daarbij zet ik regelmatig de rekenspellen in van "Met 
Sprongen Vooruit”, daar heb ik vorig jaar een opleiding voor gevolgd. Hoe leuk is het om en 
spel te doen en daarbij ook te rekenen!   
Ook lees ik in diverse klassen met leerlingen, ik begeleid het leesprogramma Bouw! voor 
groep 3 en 4 en sta zo nu en dan voor de klas als dat nodig is.   
Een werkdag op Ter Does is nooit saai!   
  
Ondersteuning van leerlingen op Ter Does  
Mijn naam is Adri van der Meer en al vanaf 2016 ondersteun ik leerlingen op ter Does, die 
wat extra hulp kunnen gebruiken. Dit doe ik elke woensdag- en vrijdagmorgen met veel 
plezier. Soms heeft een kind even een boost nodig om weer te kunnen aanhaken, maar vaak 
werk ik met twee of drie kinderen voor langdurige begeleiding. Er is een rooster met vaste 
begeleidingstijden en de leerkrachten en intern begeleider zetten in overleg de ondersteuning 
in.  
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De hulp kan op verschillende gebieden zijn: rekenen, spelling, 
begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat en schrijven. Vooral 
op rekengebied heb ik een aantal kinderen al enkele jaren onder mijn 
hoede. Soms zijn ze al vastgelopen bij de stof van groep 4 en dan is 
het fijn om weer vanaf de basis te kunnen opbouwen. Het is heel 
mooi om te zien dat ze weer plezier in rekenen krijgen en het gevoel 
hebben dat ze het wel kunnen, maar misschien niet zo snel. Er is 
natuurlijk veel mogelijk in een klein groepje: het kan in spelvorm, met 
materialen zoals geld, gewichten, blokjes, de klok, etc. en er kan veel 
herhaald worden als het nodig is.  
Ze leren dat vragen stellen altijd mag en fouten maken ook, maar 
dat er wel gewerkt moet worden! Je ziet het zelfvertrouwen groeien 
en ook helpen ze elkaar bij het verwerken van de leerstof.  
Bij spelling herhaal ik vaak de woordpakketten, die ze al in de klas 
geoefend hebben op verschillende manieren en spelvormen om zo de 
categorieën beter te gaan beheersen. Als het nodig is werken ze ook met Letterster, een 
computerprogramma voor spelling en lezen, afgestemd op wat het individuele kind nodig 
heeft.  
Elke woensdag ondersteun ik dit jaar groep 2-3 een uurtje; vooral voor lezen en de 
verwerking in het werkboekje bij groep 3. Dat is ook fijn om te doen en mooi om de groei van 
de kinderen te volgen!  
Ooit begon ik mijn carrière op Ter Does en nu met deze ochtenden ondersteuning is de cirkel 
mooi rond!  

  
Juf Jiske: onze duizendpoot in de klas! 
Op de maandag- en dinsdagochtend sta ik bij groep 4/5 als 
extra in de klas. Dan begeleid ik vooral kinderen tijdens het 
zelfstandig werken of eventueel een (korte) verlengde 
instructie waar nodig. Daarnaast lees ik op beide ochtenden 
ook met een groepje kinderen die dit extra nodig hebben.  
In de middagen begeleid ik kinderen uit groep 5 met het 
lees- en spellingsprogramma Letterster, een leerling uit 
groep 4 met zijn taalontwikkeling en lees ik met kinderen uit 
groep 7/8.  
Het is een fijne afwisseling om de leerlingen zowel binnen 
als buiten de groep de ondersteuning te kunnen bieden.  
 
 

Sinterklaas 
 
 Wat was het weer spannend dit jaar: de Stoomboot die zonk en pakjes die overal ter wereld 
terecht waren gekomen. Zou de Sint in deze drukke tijd wel naar ter Does kunnen komen? 
Gelukkig wel! Op 5 december om halfnegen arriveerde hij in een sjieke cabrio met drie 
Pieten op de achterbank. Sinterklaas kreeg door de kinderen van FloreoKids en ter Does een 
ochtend vullend programma voorgeschoteld. De Sint en zijn Pieten mochten meedoen met 
de Pietenquiz van groep 2/3, genoot van een prachtige dans van de kinderen in groep 4/5, 
bewonderde een spannend toneelstuk van groep 6 en ontving zelfs een verjaardagscadeau 
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met een zelfgemaakt spel van de kinderen van groep 7. De jongens van groep 8 dachten de 
Sint te slim af te zijn met allerlei voetbal en WK-weetjes, maar de Sint bleek in zijn grote 
boek ook een hele voetbalwiki te hebben, want hij wist werkelijk alles over de belangrijkste 
spelers en landen. Ook Alex was heel blij dat hij zijn oude vriend Sinterklaas weer ontmoette. 
Voor alle kinderen was er wat lekkers, een cadeautje of een prachtige surprise met gedicht. 
Bedankt voor uw bezoek Sinterklaas, bedankt Sintcommissie voor de geweldige 
voorbereiding en bedankt alle hulpSinten en hulpPieten voor de prachtige surprises en 
gedichten. 
 

    
 

Paarse Vrijdag 
 

Vrijdag 9 december was het Paarse Vrijdag. 
Paarse Vrijdag is de dag waarop scholen laten 
zien dat iedereen zichzelf mag zijn, en dat 
niemand gepest of uitgesloten mag worden om 
wie die is. We hadden onze bieb-boom paars 
versierd en in alle groepen is aandacht besteed 
aan het thema diversiteit en respect. Of zoals 
een van onze leerlingen het verwoordt: De 
regenboogvlag is de vlag die zegt dat alles mag. 
In de onderbouw is het boek Storkie viert een 
feestje voorgelezen. Het verhaal gaat over een 
kleine ooievaar die uitnodigingen rondbrengt 
voor een bijzonder feestje. Door heel veel 
dieren te bezoeken ontdekt Storkie het 
antwoord op de vragen Wie ben ik? en Met wie 
wil ik later wonen? In de middenbouw lazen de 
kinderen het gedicht over Tante Ben en 
praatten ze hierover. In de bovenbouw keken 
de kinderen de documentaire Zoals Ik Ben over 
lhbti+-leerlingen in de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs. Voor kinderen in de bovenbouw is het fijn om te weten dat ze ook op 
het voortgezet onderwijs zichzelf kunnen zijn. 
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Tante Ben 
 

Soms vragen kinderen aan mij: 
is je tante man of vrouw? 

 
Maar ik weet het niet: 

tante Ben draagt jurken, 
alleen nooit roze, altijd blauw. 

 
Tante Ben heeft een hagedis met de 

naam Otje, 
drinkt cassis bij het ontbijt, neemt de 

telefoon op 
met ‘Wat mot je?’, heeft een 

driedagenbaard, 
draagt lippenstift en is dol op 

mokkataart. 
 
 

Tante Ben speelt viool, spaart postzegels, 
heeft een hoge stem, tienduizend volgers 
op Instagram, een zeilboot, een ligfiets, 

maar goed, dat zegt natuurlijk niets. 
 

Tante Ben past nergens bij, 
valt in elk hokje uit de toon. 

 
Dus ik dacht, ik vraag het gewoon: 

‘Ben jij een hij of een zij?’ 
 

Tante Ben antwoordt: 
‘Geen hij, zij, hem of haar voor mij, 

ik hoor liever hen of die.’ 
 

‘Die?’ vraag ik. ‘Hen?’ 
 

Die glimlacht. 
‘Zeg jij maar gewoon tante Ben.’ 

 
 

Samen tegen voedselverspilling 
 

 



   

 

8 

 

 

Samen op weg naar Kerstmis! 
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Sporten in de kerstvakantie 
 

 
 

Schoolfotograaf 
 
Dit jaar organiseren we de schoolfoto’s op een andere manier. Op veler verzoek komen de 
broertjes en zusjes-foto’s terug. We organiseren het maken van de foto’s samen met de 
Fotocommissie van de Ouderraad en de Oudercommissie van FloreoKids. De broertjes en 
zusjes-foto’s worden na schooltijd genomen. U krijgt tijdig van ons te horen hoe u zich 
hiervoor in kunt schrijven. 
 
Noteer het alvast in uw agenda: de schoolfotograaf komt op 15 mei. 
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Kalender 

 
Datum  Activiteit 

21 december  Kerstfair van 16:00 tot 19:00 uur 

23 december  Kerstontbijt en Kerstviering voor de kinderen 

23 december Alle kinderen zijn om 12:00 uur uit 

24 december tot en met 8 januari Kerstvakantie 

15 mei Schoolfotograaf met na 15:15 uur broertjes en 
zusjes-foto’s 

 

Tot Slot 

 
Wij verheugen ons alvast op een hele gezellige Kerst Fair! Helpt u mee om het festijn tot een 
succes te maken? Om nog meer in de kerstsfeer te komen krijgt u warme kerstgroeten van 
alle kerstbomen op ter Does, zowel de schoolbomen als de kinderopvangbomen. Welke 
boom vindt u het mooist en in welk lokaal zou die boom staan? Succes met puzzelen! 
 

        
 


