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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   

        18-11-2021   

        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
Op school houden we de moed erin. Het gaat natuurlijk niet goed met de besmettingen. 
Gelukkig is het in Hoogmade relatief rustig. Wij zijn erg blij dat ouders hun kinderen op tijd 
thuis houden en laten testen. We zijn ook heel dankbaar dat alle ouders zo open en eerlijk 
zijn over testen en besmettingen. Zo lukt het ons tot nu toe om samen de school open te 
houden. Wij weten dat zo’n positieve en meewerkende houding bij ouders echt niet 
vanzelfsprekend is. Van andere schollen horen wij vaak genoeg andere berichten. Daarom 
nogmaals: fijne ouders van Hoogmade, bedankt voor de goede samenwerking tegen corona. 
We zullen het nog even moeten volhouden. Maar laten we samen de moed erin houden en 
kijken naar wat er wel kan. In deze TDM leest u daar meer over. 
 

Schoolfruit 
 
Deze week hebben iets nieuws op school: op woensdag, donderdag 
en vrijdag krijgen de kinderen groenten of fruit op school. Deze 
week stonden er worteltjes, appels en ananas op het menu. We 
hebben een fruitschoonmaakteam bestaande uit Jeany, Marit, 
Randy, Viola, Maaike en Hayett, aangevuld door onze stagiaire 
Naomi. Zij zorgen er elke fruitdag voor dat de kinderen vers fruit 
kunnen eten. Bedankt team! 
 
Het fruit wordt uiteraard zeer hygiënisch klaargemaakt. De ouders 
dragen handschoenen en een mondkapje. En als zij zich niet lekker 
voelen, komen ze natuurlijk niet naar school. Zo zorgen we er voor 
dat de kinderen veilig en gezond fruit kunnen eten. 
 
Sommige kinderen moeten nog even wennen aan de smaak van 
fruitsoorten die zij niet kennen. De leerkrachten dagen de kinderen 
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uit om toch een hapje te proeven. Met resultaat! Deze week is alles schoon opgegaan. 
 
Elke week sturen we een berichtje met daarin het fruitmenu voor de komende week. 
Volgende week krijgen we weer worteltjes (Woensdag), rettich (donderdag) en 
sinaasappelen (vrijdag). Is er een fruit- of groentesoort bij die uw kind echt niet lust, geeft u 
dan iets anders gezonds mee? Op de fruitdagen eten we allemaal fruit en groenten. Koek of 
andere snacks gaan mee terug naar huis. 
 

Corona-afspraken 
 
Vrijdag 12 november is er weer een persconferentie geweest over corona. Onze school 
maakt onderdeel uit van SPO WIJ de Venen. Op alle scholen van WIJ de Venen gelden de 
volgende maatregelen: 

• de komende periode kunnen er geen bijeenkomsten met ouders in de school 
plaatsvinden zoals vieringen van Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar; 

• ouders komen niet in de school, tenzij er een afspraak is gemaakt tussen de school en 
de ouders en de 1,5 meter afstand goed wordt gehanteerd; deze afspraken kunnen 
bijvoorbeeld ook gemaakt worden tussen directeur en medezeggenschapsraad of 
voor een commissie of werkgroep; 

• wij verplichten op onze scholen geen mondkapje; we stellen het wel zeer op prijs dat 
als u een individuele afspraak op school hebt, dat u dan vrijwillig een mondkapje 
gebruikt 

• de scholen maken bij besmettingen in de groepen gebruik van een beslisboom; deze 
kunt u vinden op: https://www.boink.info/beslisboom. De directeur besluit en 
overlegt bij hoogoplopende aantallen besmettingen met het bestuur; 
voor quarantaine-regels kunt u de volgende website 
raadplegen:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen 

 
 

Pastor op bezoek 
 
Op maandag 22 november ontvangen we Pastor Marjo Hoogenbosch op school. Zij gaat in 
alle groepen het gesprek aan met de kinderen over Advent. Wat betekent de Adventstijd? 
Wat heet het thema verrassen te maken met Advent. Maandag na schooltijd kunt u uw kind 
hiernaar vragen. 
 
Op zondag 28 november wordt 
in de familieviering dit thema 
verder uitgewerkt. De 
familieviering vindt plaats op 
zondag 28 november om 11:15 
uur in het Drieluik. U bent van 
harte welkom. 
 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boink.info%2Fbeslisboom&data=04%7C01%7Cg.hoogenboezem%40wijdevenen.nl%7C51116ef7531c48dd015c08d9aa8de920%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637728348743587595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XE7KF3cQj0ohwNUOQtn%2BKp3pGYkngZncruE2Wgk4qGg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fthuisquarantaine%2Fquarantaine-gezinnen-met-kinderen&data=04%7C01%7Cg.hoogenboezem%40wijdevenen.nl%7C51116ef7531c48dd015c08d9aa8de920%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637728348743597585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XqDDHF7N%2B5v7rDVY050uEuW5Rk5Wd%2BvoM0N4mKnBcaA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fthuisquarantaine%2Fquarantaine-gezinnen-met-kinderen&data=04%7C01%7Cg.hoogenboezem%40wijdevenen.nl%7C51116ef7531c48dd015c08d9aa8de920%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637728348743597585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XqDDHF7N%2B5v7rDVY050uEuW5Rk5Wd%2BvoM0N4mKnBcaA%3D&reserved=0
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Webinar 
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Opvoedcafé 
 
Op 16 november hebben we ons eerste Spreekuur Nieuwe Stijl gehad met Elly Sonke. 
Spreekuur is eigenlijk niet het goede woord, het is meer een opvoedcafé. Onder het genot 
van een lekkere kop koffie of thee zijn ouders, leidsters en leerkrachten in gesprek gegaan 
over het thema ‘bange kinderen’. Elly heeft verteld over de manier waarop bang zijn 
samenhangt met de ontwikkeling van kinderen. Jonge kinderen worden eenkennig omdat zij 
bang zijn dat mama of papa niet terugkomt. Kinderen tot een jaar of zeven kunnen helemaal 
opgaan in hun eigen magische wereld en ervan overtuigd zijn dat een wapperend gordijn 
een spook is. Als kinderen weer wat ouder worden, kunnen ze heel bang zijn dat ze niet bij 
de groep (mogen) horen. Ouders, leidsters en leerkrachten deelden voorbeelden en 
bespraken oplossingen. Wat doe je als kinderen in de klas veel angst hebben voor een toets? 
Wat doe je als je kind al een maand van tevoren wakker ligt van een spreekbeurt? Wat doe 
je met een peuter die panisch wordt van honden? Elly heeft ons geleerd dat het erg 
belangrijk is om de angst van een kind serieus te nemen. Als beroepskracht en als ouder mag 
je angsten eerst erkennen en vervolgens ombuigen naar een oplossing. Zoek naar goede 
ervaringen: bijvoorbeeld het kleine hondje van de buurvrouw begroeten door het raam of 
samen boekjes lezen over honden. Het werkt vaak goed om kinderen stapsgewijs bloot te 
stellen aan dat waar ze bang voor zijn. Zelfvertrouwen van kinderen is hierin erg belangrijk.  
 
Het volgende opvoedcafé willen we daarom praten met Elly over zelfvertrouwen. Hoe kan je 
als ouder en als leidster of leerkracht kinderen helpen om een gezond zelfvertrouwen te 
ontwikkelen? Heeft u als ouder of grootouder zin om over dit onderwerp door te praten, 
met andere ouders, leidsters, leerkrachten en verpleegkundige Elly? Kom dan op 9 
december om halfvijf naar ter Does. Met een lekkere kop koffie of thee en een kerstkransje 
praten we dan door over dit belangrijke onderwerp. 
 
 

De Sint is weer in het land 
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De Sint is weer in het land en dat merken we al goed. De kinderen hebben hun schoen 
mogen zetten en vonden de volgende dag een gedicht en een verassing. In de groep van juf 
Suzanne is een prachtige haard verschenen op het raam waarbij de kinderen hun schoen 
kunnen zetten. Bij juf Wendy waakt Ozosnel vanaf het bord over de hele klas. Alex maakt 
mooie Sinterklaastekeningen op het bord in de teamkamer. En groep 2/3 die werken over 
het thema De Stal, heeft Ozosnel een eigen plek gekregen in de klas. Wij hebben heel veel 
zin in het bezoek van de Sint op 3 december. Als hij tenminste niet stilletjes ons schooltje 
voorbij rijdt. 
 

      
 

Spandoek 
 
Als school zouden wij graag aangesloten worden op het glasvezelnetwerk. Een snellere 
internetverbinding heeft voordelen voor ons onderwijs. Op dit moment heeft Hoogmade de 
kans om aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Daarom vindt u binnenkort aan ons hek een 
spandoek over dit onderwerp. 
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Tourist in Wit Musland, Seramië, Worstland en Ehtland 

 
De kinderen van de Plusklas hebben de afgelopen weken een 
eigen land ontworpen. Deze week presenteerden zij aan 
elkaar en juf Marije en juf Geeske allerlei interessante 
kenmerken van hun land. Nu weten we alles over grappige 
plaatsnamen, de vlag, bijzondere eigenschappen van de 
inwoners en de taal.  
 
Juf Geeske mag bijvoorbeeld niet op bezoek in Worstland, 
omdat zij niet van worst houdt. Dus plaatsen als Worstenburg, 
Worstschede en Koude Worst aan de Worstgolf zal zij helaas 
nooit kunnen bezoeken. Ook de bijzondere bewoners die eruit 
zien als worsten, waarbij de mannen getooid zijn met rode en 
de vrouwen met gele saus, zal zij helaas niet ontmoeten. 
Misschien kan de juf wel eens op reis naar Ehtland, met 
plaatsen als Poepershoek en Laagmade. De vlag van dit land 
spreekt haar erg aan. De kleuren van de vlag staan voor liefde 
(roze), stoerheid en moed (paars) en de zee om lekker in te 
zwemmen (blauw). Ook Ehtland 
heeft interessante inwoners, want 
zij hebben allemaal een blauw en 
een bruin oog.  
 
Als het mogelijk is boekt juf Geeske 
vandaag nog een ticket naar Wit 

Musland, want de hoofdstad van dit land heet Pizzastad en daar 
houdt zij dan weer wel heel erg van. Op de vlag van Wit Musland is 
te zien dat iedereen in dit land heel erg dol is op pizza, want er 
staat een pizza op en alle kleuren van de regenboog. Die kleuren 
zijn niet toevallig, want iedereen mag in Wit Musland zijn wie hij is. 
Nadeel van Wit Musland is dat het land een erg moeilijke taal 
heeft. Het was heel interessant om als journalist van de TDM bij de presentaties van de 
kinderen te zijn. 
 

VR lab in groep 7/8 

  
Op vrijdag 19 november had groep 7/8 een DigiDag verzorgd door VR-lab. De kinderen zijn 
gestart met het programmeren van Virtual Reality games.  Aan het einde van de dag konden 
zij met een VR-bril door hun zelfontworpen wereld lopen. 
 
De lesprogramma’s van het VR-lab zijn zorgvuldig ontworpen en vele malen getest en 
verbeterd. De lesprogramma’s van de DigiDagen zijn gericht op het overbrengen van digitale 
vaardigheden voor de toekomst. Op deze manier maken kinderen kennis met nieuwe 
technologie als Virtual Reality en robots en leren hoe ze zelf digitale makers worden.  
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In groep 7/8 hebben de kinderen een eigen wereld gebouwd. Er waren dino-eilanden, waar 
je met dino’s kon vechten. Anderen kinderen ontwierpen een dierentuin, compleet met 
terrasjes en winkeltjes. Weer anderen maakten een manege, met prachtige bergen op de 
achtergrond. De kinderen hebben heel hard gewerkt deze dag. Meester Baran had nog nooit 
een groep meegemaakt waar de kinderen zo betrokken en gemotiveerd waren. De kinderen 
gaven aan dat ze van de dag hebben geleerd om creatief te denken, te programmeren en dat 
de opdrachten hen ook uitdaagden om zich goed en lang te concentreren. Ze vonden het 
moeilijk en heel leuk. Aan het einde van de dag heeft iedereen met een VR-bril door de 
zelfontworpen wereld gelopen. In het nieuwe jaar heeft groep 7/8 nog een keer een DigiDag. 
  

  
 
 

Kalender 

 
Datum  Activiteit 

23 november Webinar Voeding en Bewegen, 19:30 uur 
28 november Familieviering ‘Laat je niet verrassen’, 11:15 uur, Drieluik 
3 december Sinterklaas bezoekt ter Does 
9 december Opvoedcafé met Elly Sonke, 17:30 uur 

 

Tot Slot 

 
Het is altijd een bijzondere tijd, de Sinterklaastijd. Geniet met elkaar van de spanning, de 
pepernoten, maak samen eens een gedicht of knutsel een cadeau voor de Sint. Hoe u deze 
weken ook besteedt, heb het goed en blijf alstublieft gezond. 
 
 


