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Kijk óók op: www.terdoes.nl 
Voor nog meer informatie over onze school  
Of volg ons op Twitter onder terDoes   Jaargang 29   

        5-11-2021   

        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
Het is herfst en dat merken we aan alle kanten. ’s Ochtends is het koud en donker, sommige 
dagen zijn grijs. We merken dat meer kinderen verkouden worden. Zeker nu de coronacijfers 
zo snel toenemen, letten we op school streng op de hygiënemaatregelen. Na de 
persconferentie van afgelopen dinsdag denken we binnen WIJdeVenen na over weer een 
najaar en winter met corona. In deze TDM leest u daar meer over. 
Gelukkig schijnt ook vaak de zon. In deze TDM kijken we dan ook vooral naar de mooie 
dingen die we nog steeds kunnen doen op school. De jongste kinderen hebben een 
voorstelling bezocht, groep 7/8 namen afscheid van vertrekkend burgemeester Marina van 
der Velden, groep 3 werd eventjes groep 8, de toneelvereniging gaat een prachtig aanbod 
neerzetten voor de kinderen en er valt via verschillende Webinars genoeg te leren. 
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Willem wil ‘m 
 
Vrijdag 29 oktober gingen de kinderen van groep 1, 2 en 3, samen met een heleboel ouders 
en juffen naar Woubrugge voor de voorstelling Willem wil ‘m van Harro van Lien. De 
voorstelling ging over koning Willem en Jonathan. Iedere dag trekt de koning door het land 
met zijn karavaan: een oude gammele koets, een koetsier de bok en twee paarden ervoor. 
Achter de koets bungelt een karretje. Als de koning iets ziet wat hij hebben wil steekt hij zijn 
arm uit het raam, wijst het aan en zegt: IK-WIL-'M! Het ding belandt in het karretje tussen 
andere dingen en wordt naar zijn paleis gebracht dat uitpuilt van de dingen. Op een dag 
komt de koning in het dorpje Horrelvliet waar Jonathan net een prachtige step van zijn vader 
heeft gekregen. De koning ziet de step. Zijn ogen glinsteren en zijn arm steekt al uit het 
raam… Maar Jonathan geeft zijn step natuurlijk niet zomaar op! 
De kinderen, ouders en juffen hebben genoten van de voorstelling. Acteur Harro betrok de 
kinderen steeds bij de voorstelling. Zo kregen we een cursus zeuren en mocht een van onze 
dapperste kinderen de koffer met het woeste woud openmaken voor Harro. Bedankt ouders 
voor het rijden! Zonder jullie hulp zijn dit soort belangrijke uitstapjes niet mogelijk. 
 

        
 

Groep 3 wordt groep 8 

 
Wij bereiden onszelf en de kinderen voor op het online 
lessen volgen. We hopen dat het niet nodig is, maar als een 
kind in thuisquarantaine gaat of als een leerkracht niet 
vervangen kan worden, zal het toch noodzakelijk zijn. 
Meester Rob heeft de kinderen van groep 3 geholpen met 
het inloggen in de digitale leeromgeving van ter Does. 
Daarvoor mochten de kinderen plaatsnemen in het lokaal 
van groep 8 en allemaal met een eigen Chromebook 
werken. Bedankt meester Rob! Zo zijn we heel goed 
voorbereid! 
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Afscheid van de burgemeester 

 
Het is u vast niet ontgaan: op een natte zaterdagmiddag 
kwam onze scheidende burgemeester Marina van der 
Velden met de boot aan in Hoogmade. Ze werd 
ontvangen door de roeivereniging, de harmonie en 
natuurlijk Koning Willem Alexander, Koningin Maxima en 
Prinses Beatrix. Maar wie er echt de show stalen? Dat 
waren drie leerlingen uit groep 7 en 8 die de 
burgemeester hun eigen gedichten over Hoogmade 
voorlazen. 
Alle kinderen in groep 7 en 8 hebben de afgelopen 
weken gewerkt aan prachtige gedichten over ons dorp: 
gedichten over de school, over de kerk, over de 
boerderijen en MMO; alle bekende plekken uit ons dorp 
zijn in de gedichten in het zonnetje gezet. De 
burgemeester vertelde dat zij zelf ook in Hoogmade 
heeft gewoond en dat Hoogmade daarom een speciaal 

plekje heeft in haar hart. De burgemeester was aangenaam verrast en zelfs een beetje 
ontroerd over dit prachtige cadeau van groep 7/8. Juf Inge, wat fijn dat jij dit allemaal 
bedacht en geregeld hebt! En Mirte, Sjim en Almuatasem: bedankt dat jullie ondanks het 
slechte weer het cadeau aan de burgemeester hebben aangeboden. 
 

     
 
 

Schoenendoosactie 

 
Tijdens de herfstvakantie zijn veel kinderen aan de slag gegaan voor de 
Schoenendoosactie. Na de vakantie kregen we prachtig versierde dozen met 
speelgoed en toiletartikelen en natuurlijk schoolspulletjes: pennen, 
schriften, potloden en gum; aan werkelijk alles is gedacht. De dozen gaan 
naar kinderen in Oost-Europa en Afrika. We weten dat de kinderen daar 
heel erg blij zijn met dit cadeau. Het s een mooie manier om kinderen met 
elkaar te verbinden. De dozen zijn inmiddels opgehaald en onderweg naar 
een ver land. Bedankt ouders en kinderen! 
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Fruit op school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe gaat WIJdeVenen om met de corona-situatie? 
 
Judith Rook, de bestuurder van WIJdeVenen, legt in een brief uit hoe wij als Stichting 
omgaan met het oplopend aantal coronabesmettingen. U vindt haar brief als bijlage bij de 
aankondiging van de TDM in Ouderportaal. Leest u deze brief goed. De komende tijd houden 
wij ons in elk geval aan deze afspraken: 
 

➢ De rijksoverheid adviseert de 1,5 meter afstand weer in te voeren; op onze scholen wordt dit 

weer een regel voor volwassenen. 

➢ Ouders komen zo min mogelijk in de school: groet de leerlingen buiten en laat hen 

zelfstandig de school in gaan. 

➢ Dit najaar en deze winter worden er binnen de school geen grote bijeenkomsten voor ouders 

georganiseerd; scholen kunnen met ouders in kleinere groepen overleggen als de 1,5 meter 

regel nageleefd kan worden of scholen schakelen weer over op online overleg met ouders  

➢ Sinterklaas-, Kerst- en Oud-nieuwjaarbijeenkomsten kunnen dus helaas niet samen met 

ouders binnen de school gevierd worden; scholen kijken wat er buiten mogelijk is 

Als we ons allemaal aan de afspraken houden, kunnen we er hopelijk voor zorgen dat het 
aantal besmettingen op ter Does en in Hoogmade laag blijft. 
  

 
Vanaf 17 november komt er schoolfruit op school. Tot de lente 
krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit of 
snoepgroenten (bijvoorbeeld tomaatjes of snackkomkommers) 
op school. Dit is gratis. Op deze dagen hoeft u geen pauzehapje 
meer mee te geven. In de schoolfruitperiode zijn de woensdag, 
donderdag en vrijdag verplichte fruitdagen. We zullen elke week 
doorgeven wat er op het menu staat. Als uw kind allergisch is 
voor bepaalde fruit- of groentesoorten, dan kunt u uw kind 
vervangend fruit of groente meegeven. Op woensdag, donderdag 
en vrijdag gaat er geen koek mee naar school. 
 
We hebben op donderdag en vrijdag nog hulpouders nodig om 
de fruitactie tot een succes te maken! 
 
De schoolfruitactie is een onderdeel van ons fit en fruitig-project. 
Onder begeleiding van de GGD zijn we dit schooljaar extra bewust 
bezig met voeding en bewegen. U zult hier nog meer van gaan 
horen. 
 



 5 

Webinar opvoeden met media 
 

 
 
Hoeveel schermtijd is gezond? Opvoeden met media 2021 
Kinderen zitten uren per dag op hun mobiel, tablet of laptop. Voor contact en plezier, maar 
ook voor school. Opvoeden met media is niet makkelijk! Ouders zijn zelf niet opgegroeid met 
mobieltje en sociale media. Ze worstelen met allerlei vragen. Wat doen die kinderen toch 
online? En hoe lang is gezond? Hoe maak ik goede afspraken over schermtijd? Hoe zorg ik 
dat ze niet online gaan pesten? En misschien wel de moeilijkste: wanneer geef ik mijn kind 
een smartphone en onder welke voorwaarden? 
  
Op 9 november organiseert De Driemaster een Webinar over mediaopvoeding. Voor ouders 
van basisschoolleerlingen. Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd & Media geeft antwoorden 
op alle vragen en biedt nuttige tips voor thuis. Over hoe je goede afspraken kunt maken en 
het gesprek met je kind kunt voeren. En hoe je zelf als ouder het goede voorbeeld kunt 
geven.  
 
• 9 november vanaf 19.30 uur 
• aanmelden via info@dedriemaster.nu 
• Een half uur van tevoren ontvang u een Googlemeet link ter deelname. 
 
Meer informatie over de inhoud? Kijk op onze website: 
https://www.dedriemaster.nu/nieuws/webinar-9-nov-hoeveel-schermtijd-is-gezond-
opvoeden-met-media-2021/ 
 
 
 
 

mailto:info@dedriemaster.nu
https://www.dedriemaster.nu/nieuws/webinar-9-nov-hoeveel-schermtijd-is-gezond-opvoeden-met-media-2021/
https://www.dedriemaster.nu/nieuws/webinar-9-nov-hoeveel-schermtijd-is-gezond-opvoeden-met-media-2021/
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Webinar Voeding en Bewegen 
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Doekoe actie van de Coöp 

 
Juist omdat we veel aandacht besteden aan bewegen, zijn we zo blij met de Doekoe-actie 
van de Coöp in Hoogmade.  Met al uw boodschappen heeft u voor ons een grote 
hoeveelheid Doekoe-punten bij elkaar gespaard. Deze punten hebben 
wij ingezet voor buitenspeelgoed en spelmateriaal waarmee wij 

beweeglessen kunnen 
verzorgen. Vrijdag 29 oktober 
heeft groep 5 samen met juf 
Suzanne en juf Geeske een 
enorme doos vol ballen, 
frisbees, dansfiches, 
pittenzakken, elastieken, ren-
je-rot-cijfers en nog veel meer 
opgehaald. Nogmaals heel 
veel dank aan alle ouder en 
natuurlijk vooral aan de Coöp 
die dit allemaal mogelijk heeft 
gemaakt. 

 

Zolderkolder 
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Schijn een lichie op mij 
 
Op school hebben we TL-balken in vele maten en ook nog enkele 
goedwerkende armaturen. Heeft er iemand interesse? Kom gerust 
eens kijken en neem de balken en armaturen die je nodig hebt gratis 
mee! 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalender 

 
Datum  Activiteit 

12 november De jeugdverpleegkundige bezoekt Groep 7 
16 november Inloopspreekuur nieuwe stijl met Elly Sonke (ovb) 
17, 18 en 19 november Fruitdagen 
24, 25 en 26 november Fruitdagen 
28 november Familieviering met het thema ‘Laat je niet verrassen’ (ovb) 

 

Tot Slot 

 
Ook ’s avonds is het donker. Dat levert mooie plaatjes op. Maak het gezellig met elkaar 
binnen en blijf gezond!  

 


