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Welkom 
 
Alweer twee weken zijn we als team met de 
kinderen aan het werk in het nieuwe jaar. We 
hebben genoten van alle vakantieverhalen en 
zijn onder de indruk van het leerplezier dat de 
kinderen deze twee weken hebben laten zien. 
We hebben het mooiste vak van de wereld! 
Deze TDM heeft een wat huishoudelijk 
karakter. We frissen een aantal afspraken op 
en nemen u mee in de planning voor de 
komende weken. 
 

De cito’s komen eraan 
 
Op maandag 23 januari beginnen we met het afnemen van de toetsen van ons 
leerlingvolgsysteem (de cito-toetsen). Voor sommige kinderen is dit een spannende periode. 
Als team begeleiden we de kinderen goed tijdens deze weken. We vertellen de kinderen 

heel duidelijk wat de bedoeling is en we 
geven aan dat we alle vertrouwen in hen 
hebben. Ze hebben immers hard gewerkt de 
afgelopen maanden. De toetsen doen we 
meestal in de ochtenden.  
 
U kunt uw kind de komende twee weken 
helpen door ervoor te zorgen dat het 
voldoende uitrust en op tijd naar bed gaat. U 
hoeft thuis niet extra te oefenen met uw kind. 
U kent uw kind het beste. Als u denkt dat uw 
kind dit soort toetsen niet zo serieus neemt, 
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kunt u een gesprekje hebben over hoe je er tijdens een toets voor kunt zorgen dat het zo 
goed mogelijk gaat. Als uw kind hier alleen maar zenuwachtig van zou worden, besteed er 
dan vooral niet te veel aandacht aan. Als uw kind wat meer gespannen thuiskomt uit school, 
dan weet u waar dat vandaan zou kunnen komen. 
 

Studiedagen op 6 en 7 februari 
 
Op 6 en 7 februari is de school dicht voor de kinderen. Als team buigen wij ons dan over de 
opbrengsten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem. We bekijken heel goed wat de 
kinderen al kunnen en waar nog extra instructie of ondersteuning nodig is. 
 
Als uw kind normaal gesproken op maandag en/of dinsdag naar 
de BSO gaat, dan kunt u uw kind aanmelden voor opvang door 
FloreoKids. U kunt uw kind(eren) aanmelden tot en met 27 
januari. FloreoKids bepaalt de locatie voor de roostervrije 
opvang. 
 
U kunt de opvang aanvragen via de FloreoKids App/het 
ouderportaal van FloreoKids (dus niet het Ouderportaal van 
school). 
 

Fruit als pauzehapje 
 
Sinds dit schooljaar 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. We vragen u als ouders om mee 
te werken aan deze gezonde gewoonte. 
 

 

Hoe laat is uw kind op school? 
 
De schoolbel gaat om vijf voor half negen. We vinden het fijn dat 
alle kinderen dan op het schoolplein zijn en naar binnen komen. Dit 
zorgt ervoor dat de lessen echt om halfnegen kunnen beginnen. 
 
Na de middagpauze beginnen de lessen weer om kwart over een. 
We merken dat sommige kinderen al vanaf een uur op het 
schoolplein zijn. Het is vroeg genoeg als kinderen om tien over een 
op het plein zijn. U kunt ons helpen door de kinderen niet al te 
vroeg naar school te sturen. Bedankt! 
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Carnaval 
 

Op 24 februari vieren we Carnaval. Samen met de Ouderraad 
organiseren we dan ook een sponsorloop. Alle kinderen lopen 
dan in hun mooiste verkleedoutfit om geld te verdienen voor 
het schoolreisje. Binnenkort krijgen de kinderen een formulier 
mee naar huis waarmee ze op jacht kunnen naar zo veel 
mogelijk sponsoren. Natuurlijk mogen alle ouders, 
familieleden, buren en vrienden komen kijken en 
aanmoedigen langs de route! 
 
 

 

Schoolvoetbal groep 8 
 
In het voorjaar willen we met 
onze achtste groepers graag 
meedoen aan het 
Schoolvoetbaltoernooi. We 
hopen twee teams te kunnen 
maken. We zijn op zoek naar 
ouders die een team willen 
begeleiden. Is deze vraag op uw 
voetballijf geschreven? Neem 
dan even contact op met 
Geeske. 
 
 
 

Praten over communicatie en leerstof 
 

In een 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,  meld u zich dan aan bij Geeske Hoogenboezem via mail of ouderportaal. Het 
gesprek vindt plaats op 13 februari van 19:30 uur tot 21:00 uur.  
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Kalender 

 
Datum  Activiteit 

24 januari Excursie groep 6/7a naar Corpus 

6 februari  Studiedag team; alle kinderen zijn vrij 

7 februari Studiedag team; alle kinderen zijn vrij 

24 februari Carnaval en sponsorloop 

 

Tot Slot 

 
De kop is er af. Het nieuwe jaar is goed begonnen. Als team hebben we er zin in om er 
samen met alle kinderen en alle ouders een heel mooi jaar van te maken! 
 

 
 


