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Bijna vakantie 
 
Het is volop herfst. In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met kastanjes. Ook onze 
leesboom heeft zijn herfsttooi gekregen. Nog een weekje en dan is het 
herfstvakantie. In deze TDM leest u waar wij de afgelopen weken mee bezig zijn 
geweest. 
 

Kansrijke combinaties 

 
Op ter Does werken we in combinatiegroepen. Omdat wij benieuwd zijn of onze 
aanpak handiger, effectiever en kwalitatief (nog) beter kan, worden wij woensdag 
getraind door Anita de Bie van Cedin. Kansrijke Combinatiegroepen is een door 
Cedin ontwikkelde werkwijze die een hoge kwaliteit van onderwijs, differentiatie, 
betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen garandeert. Tegelijk vermindert deze 

werkwijze de werkdruk die leerkrachten in 
combinatiegroepen vaak ervaren. We gaan 
leren hoe we instructies aan verschillende 
groepen met elkaar kunnen verbinden, keuzes 
maken op basis van leerlijnen en nog meer 
ruimte creëren voor sociaal en interactief leren. 
Vraagt u na de herfstvakantie uw kind(eren) 
maar eens of ze er iets van merken. 
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 Sporten in de vakantie 

 

 
 

 

In de herfstvakantie 
organiseert het 

sportbedrijf Kaag en 
Braassem allemaal leuke 

sportactiviteiten. Alle 
sportieve kinderen uit 

Hoogmade zijn 
uitgenodigd om mee te 

komen doen! 
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Kinderboekenweek en bieb-ouders gezocht     door Wanda Hupsch 
 
De officiële Kinderboekenweek zit er alweer op, maar op Ter Does plakken we er nog 
een weekje aan vast! De kinderen hebben veel plezier in voorlezen. Ook de kinderen 
van Floreokids zijn heel blij met de kinderen van onze groep 7/8! Elke dag lezen een 
paar kinderen van onze groep 7 en 8 voor bij het kinderdagverblijf en de 
peuterspeelzaal. We sluiten de Kinderboekenweek af met een voorleeswedstrijd. De 
voorrondes voor de echte wedstrijd zijn inmiddels gehouden in de diverse groepen. 
Aanstaande vrijdag zullen we de twee voorleeskampioenen van onze school kiezen.  
 
Juf Wanda vraagt graag uw aandacht voor de biebouders. Iedere woensdag kunnen 
al onze kinderen biebboeken ruilen dankzij de hulp van een aantal ouders. Nu zijn zij 
dringend op zoek naar versterking! Wie wil graag van u meedraaien met dit 
superteam? U kunt juf Wanda per mail (w.hupsch@wijdevenen.nl) of via het 
ouderportaal benaderen. Via via direct aan de biebouders mag natuurlijk ook.  
 
We wensen iedereen veel leesplezier!  

mailto:w.hupsch@wijdevenen.nl
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Ouderraad                          
 

 
 
 

Gastles Technolab in groep 7/8                        door Rob Looijenstein 
 

 
 

Vrijdag 9 oktober kreeg groep 7-8 een gastles van TechnoLab. Vier medewerkers 
kwamen, met mondkapje en al, om een gastles over risico’s te geven. 
In het eerste deel leerden de kinderen dat risico wordt bepaald door de kans dat iets 
gebeurt en de gevolgen ervan. Je pakt liever een oranje balletje uit een kleine bak 
met pingpongballen als je een geldprijs wint. Maar als het betekent dat je been 
afgezet wordt, wil je datzelfde balletje liever uit de allergrootste bak pakken… 
Na de uitleg ging de groep in vier delen verder. Elk team deed in circuitvorm mee met 
een aantal opdrachten. Na een pauze volgde de grote ontwerpopdracht. De 
bedoeling was om een stad in te richten met gebouwen: een ziekenhuis, flatgebouw, 
bejaardentehuis, boerderij, fabrieken etc. Na het indelen van de stad kreeg ieder 

Wat bieden wij: 

• Aangename sfeer en toffe 

collega’s 

• Lid van de meest trendy 

ouderraad 

• Goed verloning (blije kinderen. 

Tevreden leerkrachten en 

directie…) 

Geïnteresseerd in job 1 en/of 2? 
Stuur een mail naar 
orterdoes@hotmail.com 
Of kom vrijblijvend kennismaken 
op 28 oktober 2020 om 19:30 uur 
op basisschool Ter Does! 
 

mailto:orterdoes@hotmail.com
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team een beperkt budget om de omgeving veiliger te maken. Dat was een echte 
uitdaging! Zo had bijvoorbeeld niet elk team de keuze gemaakt om van de woonwijk 
een 30 km/u-zone t maken. Afsluitend werden de ontwerpen gepresenteerd aan de 
andere teams. De begeleiders gaven de complimenten voor de samenwerking en de 
inzet! De ouders van de leerlingen uit deze groep kunnen in het Ouderportaal nog 
wat foto’s zien van deze gastles. 

 
 

Open dag Jong K&G 
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Afscheid van Meester Kees 
 

Heel veel ouders, kinderen en mensen met wie 
meester Kees de afgelopen 43 jaar heeft 
samengewerkt, hadden zich opgegeven om hem 
te komen uitzwaaien op 2 oktober. Vanwege de 
corona-maatregelen hebben we samen met 
meester Kees de beslissing moeten nemen om het 
afscheid niet door te laten gaan. Meester Kees 
wilde absoluut niet dat er mensen besmet zouden 
worden met het virus op zijn afscheidsfeestje. Wij 
zijn blij dat zo veel mensen e-mails hebben 
gestuurd en cadeautjes, bloemen en kaarten naar school hebben gebracht. Zo had 
meester Kees toch nog een beetje een afscheidsfeest met jullie. Juf Nicolette heeft 
alle cadeaus naar meester Kees vervoerd. Hij was er erg blij mee. 
 

Tot slot 
 
Bijna herfstvakantie! Nog een weekje en dan kunnen we allemaal genieten van een 
welverdiende week vrij. Het team van ter Does wenst jullie allemaal alvast een fijne 
vrije week. We hopen de kinderen op 26 oktober allemaal weer in goede gezondheid 
te zien. 
 

 


