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Welkom 
 

Dit is de laatste TDM van 2022. Wat hebben we samen 
met de kinderen en u als ouders weer veel beleefd dit jaar. 
We sloten dit jaar af met een feestelijke week: de Kerst 
Fair op woensdag, kerststukjes maken op donderdag en 
het kerstontbijt en de kerstviering op vrijdag. De 
Ouderraad heeft een heel belangrijke rol gespeeld tijdens 
al deze feestelijke momenten. Voor de Kerst Fair heeft een 
hele grote groep ouders van de Ouder Raad en de 
Kerstcommissie zich drie slagen in de rondte gewerkt om 
alles op tijd te organiseren. Het kerstontbijt was zoals 
altijd weer heel gezellig en heerlijk. Bedankt lieve mensen 
van de Ouder Raad en de Kerstcommissie voor deze 
onvergetelijke week. Bedankt ook alle ouders die hun 
heerlijke baksels meebrachten naar de Kerst Fair. En 
natuurlijk: bedankt kinderen voor jullie prachtige 
werkstukken en leerkrachten voor jullie creatieve 
inspiratie en hulp tijdens de Fair. 
 

 

Kerst Fair 
 
De Meike, Julia en June uit groep 6/7 hebben een verslag geschreven van de Kerst Fair. 
Meilan en Wies hebben er een prachtige tekening bij gemaakt: alle kinderen van ter Does 
staan samen om de kerstboom. 
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Alle kinderen rond de kerstboom door Wies en Meilan uit groep 7. 

 

Kerststukjes maken 
 
Donderdag 22 december toverden we de aula weer om tot een geurig en kleurig 
kerststukjesatelier. Gelukkig kwamen er een paar moeders helpen met het knippen van het 
kerstgroen dat Miranda van de Eglantier voor ons had geregeld. Een aantal kinderen uit 
groep 7/8 kwam helpen met het klaarmaken van de tafels, de oase voorbereiden en in de 
kerstbakjes doen. Maar het allerleukste vonden onze grootsten het helpen van onze 
kleinsten. Zelfs de kinderen van het kinderdagverblijf konden zo kerststukjes maken. Door 
alle hulp ontstonden weer de prachtigste kerstcreaties.  
 

    
 



 4 

 
 

Kerstontbijt 
 
 
Vrijdagochtend zagen alle groepen er ontzettend gezellig 
uit voor het kerstontbijt. Overal brandde een haarvuurtje 
en stond een heerlijk kerstbuffet klaar. De Ouder Raad had 
gezorgd voor lekkere bolletjes met beleg, krentenbollen, 
knisperverse croissantjes, groenten en fruit. In sommige 
groepen werd alvast het kerstverhaal voorgelezen, maar 
er werd vooral heel gezellig gesmikkeld en naar foute 
kerstmuziek geluisterd. Wat een mooie traditie om het 
jaar zo samen af te sluiten. 

 

Kerstviering 
 
Na het kerstontbijt hielden we onze kerstviering, onder leiding van Pastor Marjo. De 
kinderen van groep 1/2 hadden het kerstspel ingestudeerd en voerden dit op samen met 
Joan en Madelief uit groep 8. De schoonmoeder van juf Wendy had prachtige kostuums 
genaaid voor de kinderen, zodat we een echte herbergier, engel, wijzen, een herder en 
natuurlijk Maria en Jozef op het podium zagen staan. 
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De Pastor vertelde dat het belangrijk is om goed voor elkaar te zorgen. Je kan bijvoorbeeld 
goed voor iemand zorgen, door iets speciaals te maken voor een ander. Dat hebben alle 
kinderen gedaan. Groep 1/2 maakte twee fotolijstjes, zodat je altijd de mensen van wie je 
houdt dichtbij je kunt hebben. Groep 2/3 maakte een groot hart, omdat je altijd lief moet 
zijn voor elkaar. Groep 4/5 maakte een mooie kerstbeker, zodat je iemand anders kunt 
verwarmen met een heerlijke kopje thee of warme chocolademelk. Groep 6/7 maakte een 
prachtig bord met een bijpassend glas, zodat je samen met iemand die je dierbaar is een 
maaltijd kunt delen. Groep 7/8 tenslotte koos twee prachtige spreuken ‘Leven is moeilijk, 
maar er wordt van je gehouden’ en ‘Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand 
helpen’ en maakte daar illustraties bij. 
 
Deze cadeaus verzamelden we voor de familie Overdevest. Pastor Marjo vertelde ons dat 
deze familie wel een hart onder de riem kon gebruiken. Na schooltijd gingen Wiebe uit groep 
5 en juf Geeske op bezoek bij meneer en mevrouw Overdevest om de cadeaus te brengen. 
Meneer en mevrouw waren heel erg blij met deze verrassing. Zij vertelden dat zij juist een 
moeilijke ochtend achter de rug hadden en waren echt ontroerd door de geschenken van de 
kinderen. Meneer en mevrouw danken alle kinderen, de juffen en meesters en de Pastor 
heel erg voor de liefde, tijd en aandacht die zij aflezen aan de cadeaus. Terplekke werd een 
schilderij van de muur afgehaald en de lijst van groep 7/8 opgehangen (roze is helemaal mijn 
kleur, zei mevrouw); foto's van de kinderen en kleinkinderen gaan in de lijstjes en morgen, 
als de kleinzoon op bezoek komt, wordt het kerstservies gebruikt. Het hart van groep 2/3 
wordt opgehangen aan de voordeur, zodat iedereen met liefde ontvangen wordt. Meneer en 
mevrouw wensen alle kinderen, teamleden en ouders hele mooie kerstdagen en een gezond 
2023.  
 



 6 

 
Wiebe op bezoek bij de familie Overdevest (foto met toestemming). 

Lezen begint met (voor)leesplezier!                        door Wanda Hupsch, leescoördinator 

 
De komende weken is het vakantie. Een heerlijke tijd om veel te lezen! Ouders spelen hierbij 
een belangrijke rol. Als uw kind ziet dat u plezier ervaart in het lezen van een boek, zullen zij 
ook eerder met een boek op de bank komen zitten. Samen een boek lezen of voorlezen is 
natuurlijk ook gezellig! Een praatje maken over het boek is ook zeker helpend hierbij. 
In deze link hieronder is een blad te zien met allemaal voorbeelden hoe je kan kletsen over 
een boek. 
https://files.m14.mailplus.nl/user314100437/1003/boekenklets-leesboek.pdf  
Er is ook een poster met 9 voorleestips. Daarin wordt het belang van voorlezen aan de hand 
van plaatjes heel duidelijk gemaakt. 
https://www.heutinkvoorthuis.nl/cmsdata/mediabrowser/files/9_voorleestips_posterpakke
t_a4_03.pdf  
We wensen jullie veel leesplezier toe deze periode! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://files.m14.mailplus.nl/user314100437/1003/boekenklets-leesboek.pdf
https://www.heutinkvoorthuis.nl/cmsdata/mediabrowser/files/9_voorleestips_posterpakket_a4_03.pdf
https://www.heutinkvoorthuis.nl/cmsdata/mediabrowser/files/9_voorleestips_posterpakket_a4_03.pdf
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Vakantierebus uit groep 6/7 
Dione, Evy en Meilan hebben een vakantierebus gemaakt voor iedereen. Veel succes en 

plezier met het oplossen van deze puzzel! 

 

 

Uitnodiging voor App Party over jonge kinderen en mediagebruik 
 
Smartphones, tablets, apps en online spelletjes. Ze zijn niet meer weg te denken uit het 
leven van onze (jonge) kinderen. Opvoeden in het digitale tijdperk zet je als ouder voor 
uitdagingen waar je nog niet eerder mee te maken gehad hebt. Hoeveel schermtijd is 
gezond? Welke apps zijn geschikt voor mijn peuter/kleuter? Is online spelen eigenlijk wel 
verstandig en leert mijn kind er iets van?  
Tijdens deze interactieve bijeenkomst krijg je praktische tips en handvatten waar je thuis 
direct mee aan de slag kunt.  
Marije Lagendijk is mediapedagoog en zij komt namens Bureau Jeugd en Media deze 
bijeenkomst verzorgen. Locatie: ouderkindPLEK, Stationsstraat 2 Roelofarendsveen 
Deelname is gratis, aanmelden via: info@dedriemaster.nu 

mailto:info@dedriemaster.nu
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Uitnodiging voor het Beweegspektakel in Alphen aan den Rijn 
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Kerstbomen inzamelen 
 

 
Tot Slot 

 
Vanuit de kerststal van ter Does wenst het hele team u hele mooie feestdagen en 
een gezond nieuwjaar. We hopen iedereen weer te zien op maandag 9 januari.  
 

 


