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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   

        15-4-2022   

        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
Op de valreep van het Paasweekend krijgt u nog een nieuwe TDM. In deze TDM delen we 
belangrijke informatie over een aantal activiteiten, de ouderavond en het 
tevredenheidsonderzoek.  
 

20 april: informatieve ouderavond over het rooster op ter Does 
 

Op 20 april ontmoeten ouders, MR-leden, leerkrachten en de directies van ter Does en 
FloreoKids elkaar voor een gesprek over het schoolrooster. Het is mooi dat we in gesprek 
kunnen gaan over dit belangrijke onderwerp. We hebben een vol programma, dus komt u 
alstublieft op tijd. Hebt u zich nog niet aangemeld en wilt u toch graag komen, stuurt u dan 
even een bericht via mail of Ouderportaal naar Geeske Hoogenboezem. 
 

Tevredenheid van kinderen en ouders 
 
Op 4 april is via Ouderportaal de oudertevredenheidsmeting uitgestuurd. Op dit moment 
hebben 29 gezinnen de meting ingevuld. Dank u wel. Om betrouwbare resultaten uit de 
meting te kunnen halen, hebben we minstens de reactie van 47 gezinnen nodig. Heeft u uw 
vragenlijst nog niet ingevuld? Gaat u dan nog even terug naar ons nieuwsbericht van 4 april 
en beantwoord de vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De 
vragenlijst staat open tot 22 april. 
 
De kinderen in de groepen 6 en 7/8 hebben meegedaan aan het jaarlijkse leerlingen-
tevredenheidsonderzoek. De kinderen logden in met hun Chromebook en konden anoniem 
hun mening geven over de sfeer in de groep, de veiligheid op school en pestgedrag op 
school. Ook beoordeelden ze de leerkrachten. Tenslotte mochten de kinderen hun mening 
over ter Does samenvatten in een rapportcijfer. 
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De komende tijd gaan we in de groepen in gesprek met de kinderen over de uitkomsten. 
Veel kinderen kunnen goede tips geven voor praktische verbeteringen op school. Om u 
alvast een inkijkje te geven in de ontwikkeling die we als school doormaken, laten we de 
gemiddelde resultaten van schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 zien. 
 
Onderwerp Schooljaar 2020/2021 Schooljaar 2021/2022 

Algemene tevredenheid 7,5 8,0 
Welbevinden 7,0 7,8 
Veiligheid 8,5 8,7 

 
Wij zijn blij met dit rapport. 
 

Pasen op school 
 
Op 14 april vierden we het Paasfeest op school. In alle groepen begonnen we met een 
heerlijk ontbijt. De leden van de Ouderraad en hun kinderen waren al heel vroeg op school 
om alles klaar te zetten. Voor de kinderen in groep 1 werden de broodjes alvast gesmeerd. 
De oudere kinderen kregen een buffetje en mochten zelf kiezen wat ze op hun bolletjes, 
croissantjes en paasbrood wilden. Alle groepen zagen er heel gezellig uit met vrolijke 
paaskleden, zelfgemaakte placemats, paastakken en paaskuikens. Bedankt OR! 
In groep 6 hebben de kinderen elkaar een persoonlijke Paaswens gestuurd. Dat was nog best 
moeilijk, want wat zet je op de kaart als je niet weet wie jouw kaart zal krijgen? 

We deden mee met de online Paasviering van Trefwoord. De viering leerde ons dat je, als je 
goed kijkt, altijd iets moois kunt zien. We hebben naar het Paasverhaal geluisterd en elkaar 
een vrolijk Paasfeest gewenst. 
 
In de middag had onze stagiaire Naomi een 
spelletjescircuit georganiseerd. De kinderen 
van groep 1 en 2/3 speelden samen kwartet, 
mens-erger-je-niet en allerlei andere 
spelletjes. De kinderen van groep 6 hielpen 
daarbij. Samen spelletjes doen is leuk en 
gezellig, maar het is ook nog eens goed voor 
de ontwikkeling van kinderen. 
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Wist u dat: 
- Kinderen door een 

spelletje te doen leren 

omgaan met verliezen, 

maar ook met winnen; 

- Kinderen tijdens spelletjes 

hun reactievermogen 

trainen; 

- Kinderen leren wachten 

op hun beurt en oefenen 

om geduldig te zijn; 

- Kinderen die vaak 

spelletjes spelen, beter 

kunnen samenwerken; 

- Kinderen door spelletjes te spelen oefenen in oplossingsgericht denken. 

Kortom: samen een spelletje doen is de overtreffende trap van het nuttige met het 
aangename verenigen!  
 

Spoorboekje voor het laatste deel van het schooljaar 
 
De komende hebben we nog meer te vieren. Team en Ouderraad zijn met elkaar plannen 
aan het maken voor de komende weken. We geven u hierbij alvast een voorproefje.  
 
Koningsspelen/sportdag 29 april (dag voor onze meivakantie) inclusief lunch. De 

kinderen zijn om 13:00 uur uit. 

SVD Groep 8 overnacht op school van 10 op 11 juni. 
Leerkrachten- 
verjaardag 

Datum in juni. Spellencircuit 
 

Laatste 
schooldag 

Ter Does got talent: Talentenjacht. Ouders zijn welkom om te 
komen kijken.  

 
 

Opvoedcafé met Elly Sonke 

 

Het volgende opvoedcafé houden we op 21 april. 
Het thema is Veerkracht. 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 21 april om 
16:30 uur naar ter Does. Met een kop koffie of thee 
en wat lekkers praten we dan door over dit 
belangrijke onderwerp.  
 
Van harte welkom allemaal! 
  



   

 

4 

 

Sportcoach Luc 

 

Bijna elke dinsdag om 15:15 uur is sportcoach Luc op school om te sporten met de kinderen. 

Nu het weer mooi weer wordt, gaat Luc lekker naar buiten met de kinderen. Alle kinderen 

vanaf groep 3 zijn welkom om mee te doen. Meedoen is gratis! U kunt uw kind opgeven 

door een bericht te sturen naar Geeske Hoogenboezem. 

Dinsdag 19 april is sportcoach Luc er niet. Alle kinderen zijn op die dag welkom op De 

Tweesprong voor een Sportclinic. Hieronder staat alle informatie.  

Adres: Lucas van Leydenlaan 2; 2371 RW Roelofarendsveen. 

 

 

Schoolfruit 
 
Al 20 weken lang krijgen de kinderen drie keer in de week fruit en groenten op school. 
Volgende week is er voor het laatst schoolfruit. Wij zijn benieuwd wat uw mening is over  
het schoolfruit. Binnenkort sturen we u een korte vragenlijst hierover.  
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Kalender 

 
Datum  Activiteit 

19 april Geen sportactiviteit op school; wel een sportactiviteit op de 
Tweesprong in Roelofarendsveen. 

20 april Informatieve ouderavond 

21 april Opvoedcafé met Elly Sonke om 16:30 uur 

22 april Sluitingsdatum oudertevredenheidsmeting 

29 april Sportdag 

30 april – 8 mei  Meivakantie 

 

Tot Slot 

 
Het is Pasen en mooi weer. Wij wensen iedereen een mooi en feestelijk weekend. We zien 
alle kinderen graag weer op dinsdag 19 april. 
 

  
 

 


