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Onderweg! 
Het schooljaar is volop onderweg op ter Does. De kinderen werken hard: de eerste 
rekentoetsen zijn geweest, voor de topo-toetsen kennen we inmiddels alle Europese 
landen en de Nederlandse provincies en de eerst Engelse woordjes zijn gestampt. 
Hoop tijd om u bij te praten over wat we allemaal doen. 
 

Juf Wanda is getrouwd 

 
  
Vrijdag 18 september was een stralende dag 
in alle opzichten, want onze juf Wanda is die 
dag getrouwd met haar Frank. De kinderen 
van groep 3 hebben het bruidspaar bezocht in 
Woubrugge. Juf Wanda en Frank gaven 
elkaar daar het ja-woord en de kinderen 
kregen een feestelijk taartje en 
bubbeltjeslimonade. Juf Wanda kreeg 
prachtige cadeautjes en een heuse serenade 
begeleid door juf Nicolette op de gitaar. Wat 
fijn dat er ouders waren die de kinderen naar 
Woubrugge konden rijden, bedankt daarvoor! 
’s Avonds is het gelukkige stel officieel 
getrouwd in Zandvoort, waar het die avond 
nog lang onrustig bleef. Wij zijn heel erg blij 
voor onze lieve juf Wanda en wensen haar 
heel veel geluk met haar Frank en Sarah en 
Timo. 
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Een stapje terug op ter Does                         (door Marije van Onna) 

 
Zoals u wellicht weet ben ik mij de laatste jaren gaan specialiseren in het onderwijs 
aan (hoog)begaafde leerlingen. Zo heb ik een één-jarige opleiding tot 
talentbegeleider en een master tot gedragsspecialist gevolgd. Bij dat laatste heb ik bij 
mijn twee keuze vakken gekozen voor hoogbegaafdheid in het algemeen en 
specifiek bij het jonge kind. 

Dat heeft erin geresulteerd dat ik bij ons op school de plusklas heb opgezet en ik het 
compacten en verrijken de school in heb gebracht. Dat we op onze school hier 
allemaal zo goed mee bezig zijn, dat maakt mij trots en blij.  
Om er voor te zorgen dat ook op andere scholen het onderwijs aan (hoog)begaafden 
de vorm krijgt die het verdient, heb ik mij aangesloten bij de commissie Passend 
Aanbod Cognitief Talent (comPACT). Eén van de wegen om tot een passend aanbod 
te komen, is om specialisten de scholen in de sturen en het gesprek aan te laten 
gaan met de leerkracht. Om te vragen hoe zij hun onderwijs voor deze groep 
vormgeven, waar zij tegenaan lopen en welke hulp, kennis of vaardigheden zij nodig 
hebben om hun onderwijs te verbeteren. 
En u raadt het misschien al: ik ben één van de specialisten die de scholen in gaat. 
Dat doe ik niet alleen voor WIJdeVenen, maar ook voor de Scope scholengroep in 
Alphen aan den Rijn.  
Dat betekent alleen wel dat ik een stapje terug ga doen op ter Does… In de praktijk 
is dat terug te zien in de donderdagmiddagen en een aantal vrijdagen die ik in groep 
7/8 sta en in de begeleiding van het compacten en verrijken. Gelukkig is er voor al 
deze werkzaamheden vervanging gevonden. Juf Monique gaat de middagen in 
groep 7/8 draaien (zij komt nieuw bij ons op school) en juf Geeske gaat het aantal 
vrijdagen doen. Voor het compacten en verrijken ben ik deze maand juf Inge aan het 
inwerken, want zij gaat die taak overnemen. 
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Voor mij blijft dan nog de plusklas over en zal ik 
verder werkzaamheden als gedragsspecialist 
uitvoeren. Dit zal op de donderdag zijn. 
Ik heb alle vertrouwen in mijn vervangers en 
heb veel zin in mijn nieuwe werkzaamheden 
voor comPACT! 
 
 

 

Mediatoren op ter Does                                    door Rob Looijenstein 

 
Op ter Does werken we samen aan veiligheid, betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid. Onze leerlingen werken daar ook actief aan mee. 
We gaan dit jaar een stapje verder als het gaat om het oplossen van conflicten: het 
komt wel eens voor dat je het samen niet eens kunt worden of dat een spel/opdracht 
anders loopt dan de afspraak. We leren kinderen graag hoe ze dit zelfstandig kunnen 
oplossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om het zelf op te lossen kunnen ze 
ondersteund worden door een mediator. 
  
De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Dat laatste is 
nieuw. We gaan een groepje leerlingen trainen zodat ze de rol van mediator ook op 
zich kunnen nemen. Leerlingen uit groep 6 en 7 kunnen solliciteren. Wanneer zij 
uitgekozen worden zullen in drie keer opgeleid worden tot mediator. 
  
Andere kinderen kunnen de mediatoren dan vragen om een conflict op te lossen. De 
ervaringen op andere scholen zijn erg positief. De kinderen groeien in die rol en de 
daarmee gegeven verantwoordelijkheid. De leerkrachten begeleiden de mediatoren 
en wanneer het oplossen niet lukt, neemt de leerkracht het van de mediatoren over. 
 

 Viering Werelddierendag en Vossenjacht 
 

 oktober is het werelddierendag. Een dag om je lievelingsdier eens extra 

te knuffelen. Maar ook een dag om je lievelingsdier te laten zegenen. Op 4 

oktober houden we een dierenzegening in de afgebrande kerk in Hoogmade. Dat 

zou bijzonder zijn je lievelingsdier gezegend! Alle dieren kunnen gezegend 

worden: van guppy’s  tot  paarden. Zegenen wil zeggen dat je je 

dier alle goeds en voorspoed toewenst. Het wil niet zeggen dat je guppy een 

goudvis wordt of dat je kip gouden eieren gaat leggen. Maar het geeft je wel een 

fijn gevoel. De viering begint om   en kapelaan van Paassen gaat tijdens de 

viering de dieren zegenen. De viering is voor iedereen die zijn lievelingsdier alle 

goeds toewenst. 

 

We letten goed op de 1,5m. regel en ontsmetten onze handen i.v.m corona!  
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Na de viering is er een je gaat op zoek naar dieren uit de 

bijbel. 

 
Pastoraatgroep: Jenny Vork, Liesbeth v/d Star en Jeanne Borst-Oudshoorn 

 
 

Overblijven 
Op maandag, dinsdag en donderdag blijven steeds meer kinderen over. Dankzij 
FloreoKids is de overblijf bij ons op school goed geregeld en is het vooral ook heel 
gezellig. Wij zijn altijd op zoek naar ouders die willen helpen bij het overblijven. Dus 
… heeft u tussen de middag tijd en zin om gezellig met de kinderen te eten en buiten 
te spelen, meld u dan aan bij Sacha Schouten, Centrale coördinator Lunchtijd, via 
071-5817777 / 06-16208979 of s.schouten@floreokids.nl. 
Ook opa’s of oma’s of andere betrokkenen die dit leuk vinden, zijn van harte welkom 
om te komen helpen. Op de dagen dat u komt helpen, blijft uw kind(eren) natuurlijk 
gratis over. 
Als uw kind een keer extra komt overblijven kunt bellen met 071-2001380. Dit is het 
nummer van de Bonte Koe/Barg.  
 
 

Kinderboekenweek                                                door Wanda Hubsch 
 
Aanstaande woensdag openen we de kinderboekenweek! Het thema dit jaar is “en 
toen”. 
Alle kinderen mogen verkleed komen als een personage uit de geschiedenis. 
Natuurlijk gaan we in de aula ook het lied van “Kinderen voor kinderen” horen.  
Alle leerkrachten hebben bedacht wat ze gaan doen;  
We duiken allemaal de boeken in, we gaan veel lezen over een onderwerp uit de 
geschiedenis en er zal geoefend worden in het voorlezen van een verhaal. De 
kinderen van Floreokids en ook groep 1/2 zullen worden voorgelezen door kinderen 
van groep 7/8.  
 
We zullen de kinderboekenweek afsluiten met een voorleeswedstrijd op de laatste 
vrijdag voor de herfstvakantie.  
 
We wensen iedereen veel leesplezier!  
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Informatie voor ouders van kinderen in groep 8 
 

 
 

Privacy 
 
In het ouderportaal kunt u als ouder zelf aangeven welke gegevens u wilt 
afschermen voor anderen. Dit doet u zowel voor u zelf als voor uw kind(eren) uw 
eigen privacy in te stellen. Na het inloggen klikt u in het menu op Mijn 
account. Vervolgens klikt u op Privacy. Hier kunt u per onderdeel aangeven wat wel 
en wat niet door een ander gezien mag worden.  
Wij vragen u ook om de toestemmingsverklaring beeldmateriaal van uw 
kind(eren) te controleren. Dit werkt als volgt:   
Na het inloggen klikt u in het accountmenu (in de app herkenbaar aan de schuifjes, 
rechtsboven) op Mijn privacy. Vervolgens scrolt u naar beneden. Klik op de eerder 
ingevulde toestemmingsverklaring van uw kind om deze in te zien en/of te wijzigen. 
Heeft u die verklaring nog niet eerder ingevuld? Dan is deze te vinden bij het 
onderdeel intekenen in het menu. 
Als team verzoeken wij u vriendelijk om uw privacyinstellingen bij te werken. Dan 
weten wij precies wie er wel en wie er niet met een foto op de website of op het 
ouderportaal mag. Bedankt voor de moeite! 
  

H. Vormsel  2021 

 

Meer informatie  

- de film van de live-stream 
informatie-avond - 
en het aanmeldformulier  
is te vinden op: 

www.rkgroenehart.nl/sacramenten/vormsel 
  
Aanmelden vóór 1 november 
 

 

Parochiefederatie HH. Clara en Franciscus 
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DIO Gymvereniging: kom je meedoen? 
 

 
 

Nieuws van het CJG: Elly Sonke stelt zich voor 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam is Elly Sonke. 
Jeugdverpleegkundige bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin in de gemeente Kaag en 
Braassem. Velen van jullie kennen mij van het 
consultatiebureau of de inloopspreekuren. Ik 
draai al een aantal jaren inloopspreekuren bij 
jullie op school, KDV en BSO. 
In deze Corona tijd zijn inloopspreekuren lastig 
daarom wil ik jullie graag op een andere 
manier ondersteunen in de opvoeding van jullie kinderen. 
Jullie kunnen mij bellen of mailen en dan maken we een afspraak voor een onder-
steunend gesprekje. Dit kan bijvoorbeeld op school maar ook bij ons in het CJG. 
Ik ben bereikbaar op 0612418573 of via mail: esonke@ggdhm.nl. 
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.  
Ik hoor graag van jullie als jullie willen sparren over de opvoeding, vragen hebben 
over de groei en ontwikkeling van jullie kinderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Elly Sonke.  

Gym 
Vereniging 

D.I.O. 
 

 

 

 

Kom jij een keertje mee doen? 

 

De lessen zijn op zaterdag ochtend! 

 

Kleutergym 4-6 jaar: 

 van 10:20 tot 11:05 

      

Gym: 7-12 jaar: 

van 11:20 tot 12:20 

 
 

mailto:esonke@ggdhm.nl
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Agenda: afscheid van Meester Kees op 2 oktober 
 

 
Vrijdag 17 juli heeft Kees Hagenaars na 43 jaar afscheid genomen van basisschool 

ter Does in Hoogmade. 
De afscheidsreceptie zal plaatsvinden in restaurant De Kromme Does op vrijdag 2 
oktober. Kees zou het ontzettend leuk vinden om u nog even persoonlijk gedag te 

zeggen. 
 

In verband met de huidige Coronamaatregelen, kunnen we niet iedereen gelijktijdig 
ontvangen. 

 
Er zijn nog een paar plekken vrij van 18:00 uur tot 18:45 uur.  

Komt u meester Kees uitzwaaien? 
Stuur uw reactie dan heel snel naar m.dendubbelden@wijdevenen.nl  

 
 

Tot slot 
 
We zeiden het al: we zijn onderweg in het nieuwe schooljaar. Onderweg met de MR 
en de OR die al weer bij elkaar zijn geweest en bruisen van de nieuwe plannen. 
Onderweg met alle kinderen, die elke dag zo hard hun best doen op school. 
Onderweg met elkaar, door elkaar te inspireren en te prikkelen elke dag iets nieuws 
te proberen om het beste uit de kinderen te halen. Onderweg met de Parochie, die 
mooie bijeenkomsten voor ons organiseert. Onderweg met de prachtige verenigingen 
in ons dorp. En onderweg met u, alle lezers van de TDM, met wie we graag samen 
werken en samen leren dit schooljaar. 

mailto:m.dendubbelden@wijdevenen.nl

