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Paaseierenspeurtocht 
 
Op Eerste Paasdag konden de kinderen van groep 1 t/m 8 van Basisschool ter Does 
meedoen met de paaseierenspeurtocht. Alle kinderen hadden op 
school een formulier gekregen en zij gingen daarmee in de 
straten van Hoogmade op zoek naar 12 letters. Het was lekker 
weer en veel kinderen gingen met hun ouders en opa’s en oma’s 
op pad. Na een klein uurtje speuren werd de laatste letter 
gevonden bij de kerk. Daar moest nog even flink gepuzzeld 
worden want alle letters stonden dwars door elkaar. De 
oplossing bleek te luiden: De steen is weg! Daarna werd het 
formulier in de brievenbus gestopt en lag er een lekkere 
chocoladelolly klaar. 
Afgelopen woensdagmiddag hebben we onder alle goede inzendingen (23!) 3 prijzen 
verloot: de gelukkige winnaars hebben allemaal een leuk puzzelboek ontvangen. 
Wij bedanken iedereen voor jullie enthousiaste deelname! 
 
Namens Werkgroep Familievieringen RK parochie Hoogmade-
Woubrugge, 
Vera Nieuwenhuizen 
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Kruiswegstaties in de kerk                 (door Nicolette van Uffelen)                                                         
.                                                              .                                            . 

In onze kerk hingen de 14 kruiswegstaties, maar door de brand zijn ze verloren 

gegaan. Verschillende kunstenaars uit Hoogmade en omstreken zijn gevraagd één 

van de staties te schilderen. Ook op ter Does hebben we een aantal staties 

geschilderd. 

Statie 7, Jezus valt voor de tweede keer, is geschilderd door Mirte en Madelief. 

Statie 9, Jezus valt voor de derde keer, is door Wies en Meilan geschilderd. 

En Nicolette heeft statie 10, Jezus wordt van zijn kleding 

beroofd, voor haar rekening genomen.  

In de week voor Pasen waren deze schilderijen in de kerk 

te bezichtigen.  Op Palmzondag was de officiële opening 

en zijn alle kunstenaars in de bloemen gezet. 

Donderdag 1 april zijn we met alle kinderen van school naar de kruiswegstaties gaan 

kijken. Het was een indrukwekkend gezicht om de 

nieuwe kunstwerken te zien hangen op de plek waar 

voor de brand de originele kruiswegstaties hingen. 

Het was mooi dat wij als school mee mochten doen met 

dit bijzondere project. 
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Lekker bewegen   
 
Momenteel kunnen we de gymzaal niet gebruiken. Waar mogelijk plannen we 
buitenlessen of bewegen we extra op het plein. Om het gezond bewegen extra te 
stimuleren, hebben we contact gezocht met de sportcoaches van Sportbedrijf Kaag 
en Braassem. Binnenkort starten zij met een wekelijkse beweegmiddag. Direct na 
schooltijd zijn de sportcoaches in Hoogmade om lekker te sporten met alle kinderen 
die dat willen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 
Aanstaande donderdag komen de sportcoaches kennismaken op school. Zodra wij 
weten wanneer ze gaan beginnen en wat het aanbod wordt, leest u hierover meer via 
Ouderportaal of in de TDM.  
 
 

Koningsspelen                                                               door Susan van Rijn 
 
Dit jaar is alles anders dan anders, dus ook de Koningsspelen. 
Wij gaan deze dag, vrijdag 23 april, wel lekker bewegen. 
Op locaties in en rond de school gaan we verschillende spellen spelen. 
Wij verwachten alle kinderen gewoon om half 9 in de klas en iedereen is deze vrijdag 
om 12.30 uur uit. 
Voor een tussendoortje, drinken/eten, wordt gezorgd. 
Uiteraard mogen de kinderen deze dag in hun sportkleding of in hun oranje tenue 
gekleed gaan. 
We gaan er een gezellige en beweegrijke ochtend van maken! 
 

Gezonde pauzehap en lunch 

  
Vanwege het noodrooster eten alle kinderen hun boterhammetjes op school. We zien 
vaak de mooiste lunchtrommels: lekker veel fruit, groenten, bruine boterhammetjes 
met gezond beleg. Helaas zien we de laatste tijd ook regelmatig snoep in de tassen. 
We willen u vragen om de kinderen geen snoep 
mee te geven voor in de pauze. Zo voorkomen we 
samen de suikerdip na het eten. 
 
Woensdag is onze fruitdag. We vragen u om uw 
kinderen op woensdag fruit of groente mee te geven 
naar school. Een lekkere frisse appel, een bakje 
druiven, snoeptomaatjes of een stukje komkommer; 
er is vast iets wat uw kind lekker vindt. 
 
 

Snottebellen 

  
Wij zijn blij en trots dat het bij ons op school zo goed gaat met de 
coronamaatregelen. We hebben nog geen groepen naar huis hoeven sturen en waar 
nodig houden ouders hun kinderen thuis in quarantaine. Met name in de laagste 
groepen zien we helaas wel regelmatig kinderen met echte verkoudheidsklachten. 
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Wij willen u nogmaals vragen om extra alert te zijn als uw kind verkouden is. Als de 
verkoudheid ernstig is willen we u vragen uw kind thuis te houden. Van verkouden 
leerlingen krijgen we verkouden leerkrachten die zich vervolgens allemaal moeten 
laten testen. Als u twijfelt of uw verkouden kind naar school kan kunt u altijd even 
contact opnemen met school. 
 

Kernteam Pesten       door Wanda Hupsch 
 
Naast het lesgeven hebben alle leerkrachten op ter Does meerdere taken in hun 
takenpakket. Op een kleine school doen we veel samen, maar we hebben ook taken 
verdeeld. Zo is er bijvoorbeeld een ICT'er, Bhv’ers, hebben we MR leden, en is er 
ook een kernteam pesten. 
 
De sfeer op school en in de groepen is belangrijk. Het welbevinden van de kinderen 
houden we als leerkracht goed in de gaten.  
Er vinden gesprekjes plaats tussen de leerkracht en het kind. We vragen dan ook of 
we nog iets voor ze kunnen doen.  
 
In de gang bij de hoofdingang hangt ook een brievenbus. Het kan zo zijn dat een 
kind liever een briefje in de brievenbus wil doen en met iemand van het kernteam 
over pesten wil praten. Daar maken we ook tijd voor.  
We zien we al jaren dat er nauwelijks gebruik van de brievenbus wordt gemaakt. We 
hopen dat dat komt omdat er weinig kinderen zijn die last hebben van pesten. Maar 
het kan ook zijn dat de kinderen niet weten dat de brievenbus er is. Daarom gaan we 
binnenkort weer de groepen langs om de brievenbus te promoten.  
 
Het kernteam pesten komt bij elkaar om te 
praten over het wel en wee van de kinderen in 
de diverse groepen.  We zien tot nu toe dat als 
er iets is, de leerkracht dit oplost en dat er al 
verdere actie is ondernomen mocht dit nodig 
zijn. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!  
 
Het kernteam pesten bestaat uit 3 personen: 
Wanda Hupsch  (contactpersoon) 
Nicolette van Uffelen ( aandachtsfunctionaris) 
Geeske Hoogenboezem (directeur) 
 
De contactpersoon  is een aanspreekpunt voor kinderen, maar ook voor ouders 
en medewerkers bij klachten over de schoolsituatie.  
 
Deze klachten kunnen gaan over (online) pesten, intimidatie, roddels, discriminatie 
en agressie. Het kan zo zijn dat u als ouder zich niet gehoord voelt.  Als u een klacht 
heeft, probeer eerst met de leerkracht te praten. Mocht u er niet uitkomen, dan zijn 
de contactpersoon, aandachtsfunctionaris of directeur er ook voor u!  
 
Dit zijn de taken van de contactpersoon: 

- Luisteren naar het kind en ouder(s) 
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- Checken welke stappen al zijn gezet en aangeven welke stappen nog gezet kunnen 

worden 

- Zo nodig helpen bij het zetten van vervolgstappen 

- Ouder wijzen op de klachtenprocedure 

- Verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD 

- Checken of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld 

 

Afscheid groep 8       door Rob Looijenstein 
 
Ook dit schooljaar hebben we de nodige aanpassingen moeten doen om zo goed 
mogelijk onderwijs te kunnen bieden. Na een eerste lockdown kregen we er 
december vorig jaar een tweede bij. Nog steeds zijn er beperkingen. Dat heeft 
invloed op heel veel zaken, zo ook op de planning rondom de gebruikelijke 
afscheidsperikelen van groep 8. Waar we als school een lange traditie hadden met 
SVD (schoolverlatersdagen) en een musical, kwam er vorig schooljaar een kink in de 
kabel. Deze kink zit er nog steeds. Reden voor ons om ook dit jaar weer naar 
alternatieven te kijken.   
 
We hebben een reservering uitstaan voor drie 
dagen kamp op een scoutinglocatie in Capelle. 
Twee jaar geleden zijn we daar voor het eerst 
geweest. SVD is begin juni. We hebben intern 
gesproken met de kampleiding over de 
voorwaarden die wij verantwoord vinden om te 
gaan. En uiteraard ook hoe. Wanneer we gaan, 
lossen we een aantal uitdagingen praktisch op: 
fietsend naar de locatie in plaats van met auto’s. 
We kunnen terplekke gebruik maken van de vele 
mogelijkheden op het terrein. Voor de begeleiders 
geldt dat ze tenminste twee weken voorafgaand 
aan SVD in ieder geval een eerste vaccinatie 
gehad willen hebben.  Of dat lukt, zal nog het 
meest spannend zijn.  
 
Wanneer SVD in Capelle afgelast wordt, schakelen we over naar Plan B: een 
afscheidsdag voor groep 8 met een overnachting in ons schoolgebouw. We denken 
aan een leuke activiteit, daarna een barbecue op het plein, een Bonte Avond in 
school en voor een keer slapen op school. De eventuele afscheidsdag start op 
vrijdag 2 juli en zal zaterdagochtend 3 juli om 10.00u eindigen.  
   
Dit jaar zijn we van plan om net als vorig jaar onze afscheidsavond in Leiderdorp te 
houden. We waren toen te gast op een middelbare school. Daar hebben ze een 
groot scherm en een prima installatie. We kiezen ook dit jaar voor een filmproject, 
alleen voor groep 8. Details over het filmproject en de afsluitende avond komen in 
een later stadium.   
   
De tijd zal ons leren of SVD doorgaat of dat Plan B wordt uitgevoerd. We denken 
voor deze groep 8 een passend alternatief te kunnen bieden. Los van wat het wordt, 
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hopen we in ieder geval dat het bijdraagt aan een gedenkwaardig afscheid van de 
periode op de basisschool!  
   

Veense Voetbaldagen       
 
Komende zomer worden de Veense Voetbaldagen georganiseerd op de velden van 
E.M.M. ’21. Beleef 4 dagen lang plezier en ontwikkel je voetbalvaardigheden aan de 
hand van ons bomvolle trainingsprogramma! Tijdens deze dagen worden 
verschillende thema’s behandeld, allerlei toernooien gespeeld en maak je dus 
ontzettend veel plezier met je (nieuwe) voetbalvrienden. Je ontvangt een Nike 
voetbalshirt en sokken, iedere dag een smaakvolle lunch en een leuk aandenken!  
 
Wanneer: woensdag 21 t/m zaterdag 24 juli 2021 
Voor wie: Alle jongens en meisjes in Roelofarendsveen en omstreken 
Leeftijd: 7 t/m 13 jaar 
Waar: Op de voetbalvelden van E.M.M. ‘21 
Tijden: Van 9:30 uur tot 15:30 uur (met opvang vanaf 08:30 uur en tot 16:00 uur) 
Kosten: 125 euro 
  
Lijkt het jou leuk om mee te doen? Schrijf je dan hier online in! Je komt direct bij het 
inschrijfformulier uit. 
Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Stuur een mail 
naar veensevoetbaldagen@gmail.com of stuur een berichtje op Facebook of 
Instagram. 
  
Wij hebben er zin in, zien we jullie 
daar?! 
  
Guido van der Meer & Ed van Ruiten 
Veense Voetbaldagen 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ_iLuNPhWvUY0H2lU3cH8rkvUawYS0uTewtsCcN5walrsdw/viewform?gxids=7628
mailto:veensevoetbaldagen@gmail.com
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Online spel van toneelvereniging Zolderkolder 
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Kalender 
 

23 april Koningsspelen tot 12:30 uur; Alle kinderen zijn ’s middags vrij 

26 en 27 april Vrije dagen i.v.m. Koningsdag 

3 mei – 14 mei Meivakantie 

 
  


