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Welkom
Voor u als ouders is dit een lastige tijd. Ineens is de school weer dicht en moet u op stel en
sprong uw plannen bijstellen. Wij zijn blij en dankbaar voor de medewerking van alle ouders
tijdens deze nieuwe schoolsluiting. Bedankt voor het regelen van eigen opvang, bedankt
voor uw flexibiliteit. In deze TDM leest u hoe wij ons kerstfeest hebben gevierd en praten we
u bij over de plannen voor januari.

Kerst op ter Does
Op 17 december was het echt kerstfeest op ter Does. ‘s Ochtends heel vroeg heeft de
Ouderraad een heerlijk kerstontbijtje bereid voor alle kinderen. Tijdens het ontbijt is het
kerstverhaal voorgelezen in de groepen. In de loop van de dag hebben alle kinderen een
prachtig kerststuk gemaakt. Wij bedanken Miranda van der Star van Eglantier bloemen voor
het feit dat zij ook dit jaar weer kerstgroen en andere materialen beschikbaar heeft gesteld
voor deze onvergetelijke ter Does-traditie. Vrijdag hebben we samen spelletjes gedaan, de
kaarten voor eenzame ouderen ingekleurd en geschreven en kerstknutsels afgemaakt, zodat
iedereen met een vrolijk gevoel aan de kerstvakantie kon beginnen. Omdat een beeld meer
zegt dan 1000 woorden, delen we hier de mooiste kerstfoto’s. Bedankt Ouderraad en
fruitouders voor jullie hulp!
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Kerstmis in de RK Kerk
En weer is Kerstmis anders. Geen grote avondactiviteiten, geen volle nachtmissen, geen
drukke huiskamers met familie en vrienden. En toch wordt het Kerstmis. En juist nu viert de
Rooms-Katholieke parochiefederatie HH. Clara & Franciscus dit feest van geloof, hoop en
liefde. De uitnodiging om je erop af te stemmen is er altijd en voor iedereen.
Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er wél zijn. De familieviering (17.00 uur)
en de nachtmis (21.00 uur) op kerstavond, alsmede de viering op kerstmorgen (9.15 uur) zijn
te volgen via de livestream op tv.rkgroenehart.nl. De opnamen zijn ook nog later terug te
kijken.
Op Eerste Kerstdag, 25 december, bent u welkom bij de volgende vieringen:
- Aarlanderveen: 7.00 uur (herdertjesviering) en 9.15 uur
- Langeraar: 11.15 uur
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- Hoogmade (De Schuur): 11.15 uur
- Leimuiden: 9.15 uur
- Nieuwkoop: 11.15 uur
- Nieuwveen: 11.15 uur
- Noorden: 11.15 uur
- Oud Ade: 9.15 uur
- Roelofarendsveen (Petruskerk): 9.15 uur
- Zevenhoven: 9.15 uur
Op Tweede Kerstdag (26 december) bent u welkom in:
- Langeraar: 10.00 uur
- Roelofarendsveen (Petruskerk): 10.00 uur
Let op: Vóóraf reserveren voor deze vieringen is noodzakelijk. Kijk op www.rkgroenehart.nl
hoe u dat kunt doen.
Het Pastorale Team, de Pastoraatgroep en de Werkgroep Familievieringen HoogmadeWoubrugge wenst u allemaal een Zalig Kerstmis!

Hoe gaat het na de kerstvakantie?
Op dit moment weten we nog niet of de school op 10 januari weer open mag. Deze week
hebben wij als team gebruikt om een plan te maken voor het geval de school dicht moet
blijven na de kerstvakantie. Op 3 januari horen we wat er gaat gebeuren. Als de school dicht
blijft, krijgt u na 3 januari een bericht over het lenen van een Chromebook. Ook krijgt u een
bericht over noodopvang. Als de school niet open mag, kunnen de kinderen op 10 januari
schoolboeken, schriften en leesboeken ophalen op school. Hiervoor ontvangt u een rooster.
Op dinsdag 11 januari om 9:00 beginnen we met de online lessen.
Als team hopen wij van ganser harte dat de school gewoon open mag op 10 januari en dat
we alle kinderen dan weer gezond en wel mogen begroeten.

Kerst in groep 2/3

door Wanda Hupsch

Via dit bericht nemen we u even mee naar de afgelopen weken in onze groep.
Het was een gezellige tijd waarin we hebben geknutseld, gezongen en gerekend, geschreven
en gelezen. Veelal rond het thema Kerst.
We doen het samen (met beide groepen) waar het kan, en apart waar het moet.
Hieronder een paar voorbeelden:
Zo hebben we weer alle prentenboeken die met Kerst te maken hebben gelezen. Groep 2 en
3 bladeren door de prentenboeken; proberen stukjes te lezen. Sommige boeken kennen ze
al, want die zijn klassikaal aangeboden. Na een kwartier komen de kinderen terug in de kring
en vertellen over een mooie bladzijde, iets spannends, leuks zodat we geprikkeld worden om
die boeken ook te lezen.
Op deze manier hebben we met groep 3 de nieuwe boeken die we hebben aangeschaft
bekeken. De kinderen zijn erg enthousiast. De boeken zijn inmiddels uitgeleend zodat de
kinderen ze lekker thuis kunnen lezen.
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De kinderen van groep 3 hebben inmiddels kern 4 al een poosje uit en
na een kern sluiten we vaak af met BINGO!
Groep 2 houdt natuurlijk ook van bingo; voor hen hadden we plaatjes
van de woorden opgezocht en daar een bingokaart van gemaakt. Het
was weer een succes! Het IKEA-rad met de woorden erop maakte het
natuurlijk weer extra spannend.
De kinderen van groep 2 hebben een mooie kerstboom geschreven.
Dat klinkt bijzonder. We hebben op school voor de groepen 1 en 2 de
methode Schrijfdans waarbij we de motoriek stimuleren. Eerst maken
we grote bewegingen en dan steeds kleiner. Daarna maken we
diezelfde bewegingen op papier met behulp van vetkrijt. We
gebruiken kleine krijtjes zodat de penvatting meteen goed is.
Zo bereiden we de kinderen voor op het echte schrijven in groep 3.
We hadden in de groep een kersthoek waar
cadeautjes werden ingepakt en
gezelschapsspelletjes werden gespeeld. In het
speeltheater hadden we als thema: “ het huis van
muis.” Muis kreeg allemaal kaarten in zijn
brievenbus van de kinderen. Muis hield van
koekjes dus er werd ook lekker gebakken (met
klei en zand).
In de bouwhoek maakten de kinderen prachtige
kerstbouwwerken zoals sterren en kerstbomen.
Helaas eerder dan verwacht ging de school weer dicht. Gelukkig hebben we met elkaar al de
opbouw naar Kerst meegemaakt door de adventskaarsen te
laten schijnen. Iedere week kwam er weer een licht bij.
Tijdens de Kerstviering mocht de vijfde, de grote kaars aan;
en konden we het hele adventslied met de 5 coupletten
zingen. We hebben die dag heerlijk ontbeten en hebben ook
nog kerststukjes gemaakt.
We wensen ieder een fijne Kerst toe en een mooi uiteinde
en alvast alle Goeds, waaronder Geluk, en Gezondheid voor
2022!

Lezen begint met (voor)leesplezier!

door Wanda Hupsch, leescoördinator

De afgelopen weken hebben we voor de bieb weer nieuwe boeken gekocht.
Onder leiding van de leesspecialist Saskia, die in dienst is van de Bibliotheek zijn we naar de
boekwinkel gegaan en hebben we allemaal aanraders gekocht! Ellen Hoogendoorn heeft
samen met mij de boeken uitleenklaar gemaakt.
Sommige boeken staan al in de bieb, sommige boeken worden eerst door de leerkracht
gelezen zodat ze in het nieuwe jaar de boeken kunnen promoten.
Als uw kind moeite heeft met het kiezen van een boek, dan hebben we op school de
biebassistenten die hun best doen om de kinderen te helpen met het vinden van een boek.
Vorige week hebben ze ook weer hard gewerkt om alle kinderen van boeken te voorzien.
Complimenten aan de bieb-assistenten! We zijn ontzettend blij met hun hulp!
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Ook kunnen de leerkrachten aan de hand van een interesselijst met uw kind kijken welk
(soort) boek aanspreekt.
De komende tijd is uw kind thuis. Het is van groot belang dat er ook in deze periode wordt
gelezen. Ouders spelen hier in een belangrijke rol. Als uw kind ziet dat u plezier ervaart in
het lezen van een boek, zullen zij ook eerder met een boek op de bank komen zitten. Samen
een boek lezen of voorlezen is natuurlijk ook gezellig! Een praatje maken over het boek is
ook zeker helpend hierbij.
In deze link hieronder is een blad te zien met allemaal voorbeelden hoe je kan kletsen over
een boek.
https://files.m14.mailplus.nl/user314100437/1003/boekenklets-leesboek.pdf
Er is ook een poster met 9 voorleestips. Daarin wordt het belang van voorlezen aan de hand
van plaatjes heel duidelijk gemaakt.
https://www.heutinkvoorthuis.nl/cmsdata/mediabrowser/files/9_voorleestips_posterpakke
t_a4_03.pdf
We wensen jullie veel leesplezier toe deze periode!

Alex repareert de deur

Al wekenlang had de deur die groep 4/5 gebruikt kuren.
Gelukkig is onze Alex zo handig dat hij met een inbussleutel
de deurhendel kon repareren. Bedankt Alex!
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Winter in Hoogmade
Wat is het mooi weer deze laatste week voor kerst! En wat een prachtige plaatjes levert dat
op. Juf Nicolette legde de mooiste plaatjes vast.

Tot Slot
Op dit moment is er veel onzeker. Dat is moeilijk. Laten we
uitgaan van het positieve. Heb allemaal een mooie
feesttijd, samen met de mensen die er echt toe doen.
Laten we de verbinding zoeken en vinden: samen kom je
altijd verder dan alleen. Dat leren wij de kinderen elke dag
op school. Ook voor grote mensen is het goed om dit nog
eens tegen onszelf te zeggen. Wij wensen u allen mooie
dagen en wij zeggen alvast optimistisch: tot ziens in
januari!
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