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Welkom
Deze TDM is helemaal in Sinterklaasstemming en in Sinterklaaskleuren. Vandaag bezocht de
Sint ter Does. De Sint was verrassend goed op de hoogte van het reilen en zeilen bij ons op
school. In deze TDM leest u er alles over. Verder hebben we ook nog nieuwtjes uit groep 8,
over het Opvoedcafé en over de sport.

Daar bij die Molen, die mooie molen
Op 22 november is juf Inge met de kinderen van groep 8 naar het Hemessen-museum
geweest. Dit ontdekten de leerlingen allemaal.
Wist u dat:
· Hoogmade de meeste molens heeft van Kaag en Braassem (wel 6).
· De gereformeerde kerk uit Woubrugge moest worden afgebroken om ruimte te maken
voor de schietoefeningen van de Duitsers.
· De Munnikenmolen is verplaatst. Hij stond op de plek waar nu de pop met het
windmolentje staat
· Leo van Deuren zichzelf heeft leren schilderen.
· De Vlietmolen een polder van 200 voetbalvelden kon bemalen.
· In Hoogmade de grootste (Vlietmolen) en de kleinste (Verbij-molen) staat van de Rijnlandse
molenstichting.
· Een molen vaak aan het water staat om water weg of omhoog te pompen
· Door een nachtwaker geslagen werd, zodat je wist hoe laat het was.
· Een molen zwaar brandbaar is omdat hij van hout is gemaakt.
· De Vlietmolen de grootste molen met de grootste wieken in de wijde omtrek is.
· De Veendermolen in het verleden voor slechts 9000 gulden werd gerestaureerd.
· In de Tweede Wereldoorlog de molens werden gebruikt om met elkaar te communiceren.
· De Vlietmolen is afgebrand en door een tweedehands molen werd vervangen.
· Het kerkgebouw in Hoogmade in 1729 werd gesticht.
1

· De kinderen vroeger met houten tassen naar school gingen.
· De Grosmolen een keer is omgewaaid. Er staat nu een nieuwe en die is ook alweer heel
oud!

De Vlietmolen

Sportmix
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Sint op bezoek
We hebben vandaag een geweldige ochtend beleefd met Sinterklaas. De Sint kon ons
bijpraten over de ontwikkelingen rondom de sleutel, Ozosnel en Baby Piet. We zijn nu zo
goed op de hoogte dat we vanavond niet meer naar de persco (zoals Sint het noemde)
hoeven te kijken.
’s Ochtends was het nog even heel spannend op het plein. De harmonie was er al vroeg en
speelde gezellige Sinterklaasmeezingers. Maar hoe hard de kinderen ook zongen, Sinterklaas
liet nog even op zich wachten. Uiteindelijk draaide er een trekker de weg naar het
schoolplein op. Een trekker? Ja hoor, omdat Ozosnel zoek is, werd de Sint dit jaar gebracht
door de trekker van de familie Van Wieringen. Een geweldige belevenis voor de Sint,
vertrouwde hij ons toe.

Eenmaal binnen op zijn troon, mochten de kinderen van groep 1 als eerste bij de Sint op
bezoek komen. De Sint ging in gesprek met de kinderen over hun huisdieren en
transportmiddelen. Zo wist de Sint alles over poes Olaf die ook op school kind aan huis is. De
Sint vertelde dat hij ook wel eens in een bakfiets naar school gebracht wilde worden. De Sint
was heel blij dat er in groep 1 zo veel behulpzame kinderen zitten, die goed luisteren naar de
Juf en haar altijd willen helpen. Ook vindt de Sint het fijn dat de kinderen zulke goede
vrienden en vriendinnen van elkaar zijn.
De Sint wist te vertellen dat er bij ons in groep 2/3 heel veel
kinderen gek zijn op dino's, dat er kinderen op de boerderij
wonen, dat de kinderen mooie kaarten voor de verjaardag
van Ozosnel hebben ingekleurd, er kinderen in het Spaans
kunnen tellen en dat groep 3 al gedichten kan maken die
rijmen op het woordje pak. Sint heeft in rondleiding
gekregen in groep 3 en kon de stal van Ozosnel
bewonderen.
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De Sint wist ook dat in groep 4/5 veel sportieve kinderen zitten. Ze gymmen graag, dansen
regelmatig in de klas, sommige doen aan acrobatiek op hun stoel (of soms ernaast), enkele
kinderen doen ook mee met de sportcoach op dinsdag na school en na schooltijd wordt er in
de eigen vrije tijd ook nog gesport (voetbal, schaatsen, korfbal, atletiek, paardrijden).
Groep 4/5 is een hele gezellige klas, wist de Sint. Ze kunnen heel hard en ook heel goed stil
werken. Verder zijn ze heel goed in moppen vertellen, kletsen en grapjes uithalen (laatst lag
er nog een kakkerlak op de stoel van de juf!). De Sint was het ook eens met de keuze van de
kinderen: ook voor hem was vroeger buitenspelen het favoriete schoolvak.
In groep 6, vertrouwde de Sint ons toe, zitten ook meerdere kinderen die op een boerderij
wonen. Sint was zeer geïnteresseerd in de dieren die de kinderen thuis hebben. Onder de
indruk was hij van de visprestaties van een van de kinderen; een steur van 140 centimeter
had de Sint nog nooit gezien, laat staan gevangen. Sint was ook erg blij met alle creativiteit in
deze groep: er zijn kinderen die geweldig kunnen tekenen en kinderen die prachtige
verhalen en gedichten kunnen maken. Dat bleek uit het geweldige gedicht dat door de groep
werd voorgedragen. Ook hadden de kinderen een Smijter gemaakt; een nieuwe mijter voor
de Sint. Ook de Goedheiligman moet met zijn tijd meegaan, natuurlijk.
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In groep 7/8 voelde de Sint een kind wat steviger aan de tand. Dit kind had namelijk aan de
Sint geschreven dat hij de meester niet lief vond. De Sint heeft ns uitgelegd dat je met stroop
meer vliegen vangt dan met azijn. De kinderen van groep 7/8 kunnen wel uitleggen wat dit
gezegde betekent. De Sint was onder de indruk van het dagje over virtual reality dat groep
7/8 laatst heeft gehad. Natuurlijk wist de Sint dat er veel paarden en dino’s voorbij kwamen
in de werelden die gecreëerd zijn door de kinderen. Sinterklaas is flink bij de tijd, want hij
vertelde de kinderen over augmented reality. Ook hier kunnen de kinderen uit 7/8 meer
over vertellen. Sinterklaas had een gesprek met de kinderen over dingen die niet meer
gezegd worden in de klas. De afspraak is dat zinnen niet meer beginnen met: “Ja, maar…”
Stiekem chatten op een Chromebook tijdens de les wil de Sint ook niet meer zien.
Tot slot kreeg de Sint nog een boekentip. Het boek Kapitein Onderbroek werd getipt door
groep 7/8. Sint had ook een aanrader: In de Ban van de Ring en de Hobbit van Tolkien. Voor
de echte leesfans een mooie suggestie voor in de kerstvakantie.

Er waren prachtige surprises en geweldige gedichten. Het is mooi om te zien hoe de
kinderen hun best hebben gedaan om iets moois te maken voor hun klasgenoten. De
kinderen van groep 1 tot en met 4 kregen een cadeautje uit de zak van Sinterklaas. De
Ouderraad en de Feestcommissie van ter Does hebben, ondanks alle beperkingen, een
spetterend feest georganiseerd voor onze leerlingen. Dus Sintcommissie en Jos en Manon:
heel erg bedankt voor al jullie werk. En een extra woord van dank voor Jack van Wieringen
en de Harmonie; jullie hebben ons een onvergetelijke intocht bezorgd.
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Opvoedcafé
Op 16 november hebben we ons eerste Opvoedcafé gehad met Elly Sonke. In de vorige TDM
schreven we er al over. Het volgende Opvoedcafé stond gepland voor 9 december.
Leerkrachten en het ouderpanel dat deze bijeenkomsten helpt voorbereiden vinden het niet
verstandig om deze bijeenkomst door te laten gaan. Omdat we bij het Opvoedcafé echt met
elkaar in gesprek willen gaan, is een online ontmoeting geen goed alternatief. Het
Opvoedcafé met het thema zelfvertrouwen, schuift dus door naar januari.
Veel ouders gaven aan dat het tijdstip op de dinsdagochtend niet handig gekozen was. Vanaf
januari plannen de Opvoedcafés daarom op de donderdagmiddagen en de
vrijdagochtenden. We hopen dat er dan meer ouders kunnen komen.
De data voor de opvoedcafés tot aan de zomervakantie zijn:
Datum
Vrijdag 27 januari
Donderdag 24 februari
Vrijdag 25 maart
Donderdag 21 april
Vrijdag 20 mei
Donderdag 16 juni

Tijd
8:30 – 9:30 uur
16:30 – 17:30 uur
8:30 – 9:30 uur
16:30 – 17:30 uur
8:30 – 9:30 uur
16:30 – 17:30 uur

Het volgende opvoedcafé gaan we met Elly in gesprek 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 27 januari
om half negen naar ter Does. Met een kop koffie of thee en iets lekkers erbij praten we dan
door over dit belangrijke onderwerp.

Kalender
Vanwege de spannende tijd waarin we nu leven, zijn de volgende data onder voorbehoud.
Datum
23 december
24 november
24 december

Activiteit
Kerststukjes maken
Kerstontbijt en kerstviering op school
Kinderen zijn om 12 uur uit

Tot Slot
Veel kinderen gaan dit weekend gezellig Sinterklaas
vieren. Heb een gezellige tijd met elkaar.
Blijf allemaal gezond.
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