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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   

        17-6-2022   

        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
We zijn bezig met de laatste schoolweken van dit bijzondere schooljaar. Groep 8 neemt 
afscheid. Als leerkrachten kijken we terug op dit jaar, analyseren wat er goed is gegaan en 
wat we volgend jaar nog beter willen gaan doen en schrijven we de rapporten voor de 
kinderen. In deze TDM nemen we u mee in een aantal activiteiten: het afscheidsfeest van 
groep 8, we presenteren onze nieuwe biebassistenten, we laten zien hoe creatief groep 7 en 
8 zijn, we geven een voorproefje van een buitenles in groep 2/3 en laten zien hoe wij als 
team aan het leren zijn. 
 

Afscheidsfeest van Groep 8 
 

Een nachtje in de school slapen 
 

Vrijdagochtend hadden we gewoon les. Daarna in de middag kon 
iedereen zijn slaapspullen en fiets meenemen. Toen gingen we richting 
Klimbos Alphen. Het was heel leuk; je had 3 torens en 1 starttoren, van 
die toren kon je naar alle torens. En na afloop kreeg iedereen een ijsje. 
Daarna fietsten we weer naar school. We gingen toen eerst barbecueën, 
we hadden hamburgers, stokbrood en andere lekkere dingen. Toen 
gingen we weer op de fiets naar het gooi bos. Daar gingen we een spel 
doen met twee teams, team rood en team geel. Ieder team had een 
vlag die die moest verstoppen en de vlag van het andere team zoeken. 
Je kreeg ook een kaartje waar een nummer op stond of een bom. Als je 
dan iemand zag van een ander team kon je die tikken en wie het 
hoogste cijfer had won en kreeg van het andere team een kaartje. De 
bom mocht niemand tikken maar kon getikt worden, en als die getikt 
werd zegt hij boem en is de andere speler dood. Daarna reden we terug 
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naar school en hadden we een bonte avond met chips. Daarna gingen 
we laser gamen in de school en dat was ook super leuk. Je had toen 3 
teams maar dan gingen er 2 tegen elkaar en moest het derde team 
wachten. Daarna gingen we ons klaar maken voor bed en gingen we 
slapen. De volgende ochtend gingen we buiten ontbijten en gingen we 
biljarten. Daarna was het al tijd om naar huis te gaan. 
 
van Julia 
 

Eerst gingen wij fietsend 
naar het klimpark in 
Alphen. In het begin was 
het best wel eng, maar 
verder was het wel leuk. 
Daarna gingen wij weer fietsend terug naar 
Hoogmade  om te barbecueën. Toen gingen wij 
een spel spelen: Levend Stratego in het Ghoybos. 

Daarna toen wij weer fietsend terug kwamen, hadden wij nog de bonte avond en lasertag op school. 
Voor de bonte avond had ik het spel: Wie ben ik?, dat vond iedereen best wel leuk. Lasertag was ook 
best wel leuk. In de ochtend gingen wij nog biljarten na het ontbijt, en daarna naar huis. 
 
Van Duuk 
 
We hadden SVD. We moesten om 13.15 uur op de fiets op school komen. Toen iedereen er 
was gingen we naar een klimpark fietsen. De fietstocht was wel leuk. Toen we er waren 
kregen we een tuigje aan. Toen dat klaar was kregen we nog instructie. Eerst ging ik met Sjim 
toren 1 doen dat was heel leuk. Er waren heel veel verschillende soorten obstakels. Toen we 
daar klaar waren gingen we toren twee doen. Daar moest je met een zipline heen, dat was 
echt heel leuk. We gingen dat parcours ook doen en die was niet heel moeilijk. Bij toren drie 
moest je er ook met zipline heen en die was heel leuk; je ging best wel hard. Die toren had 
wel lastige stukjes, maar was wel leuk. Je moest daar ook terug met een 
zipline. We kregen nog een ijsje en daarna gingen we terug  fietsen. 
Toen we terug waren op school gingen we barbecueën we hadden 
worstjes en hamburgers enz. Dat was wel lekker. Toen dat klaar was 
ging ik nog met een paar anderen voetballen. Toen deden we nog 
levend Stratego in het gooi bos. Ik ging in een bosje zitten en toen 
kwam Lize langs en liet ik haar schrikken. Toen ging ik daar weg en ging 

ik met Sjim de vlag zoeken, 
maar we vonden hem maar 
niet toen was het klaar. Het 
werd gelijkspel. Toen we op 
school waren hadden even pauze daarna hadden 
we bonte avond. Juf Geeske, Meester Rob en Juf 
Inge gingen bij iets drie verhalen vertellen en 
moest je raden welk verhaal waar was. Duuk en 
Sjim en ik hadden gewonnen. Toen deden Sjim 
en ik Suzan en Freek, de liedjes Blauwe Dag en 
Onderweg naar Later. Toen werd er K3 en Dame 
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La Gomita gedaan. Toen gingen we in de school laser gamen, dat was wel leuk. Toen 
moesten we naar bed we gingen niet slapen. De volgende ochtend gingen we ontbijten en 

hadden we een workshop biljart Toen gingen we 
naar huis dat was het! groetjes Kalden.  
De juffen en de meester hebben ook een heel 
gezellig feest gehad met jullie, fijne kinderen van 
groep 8! 
   
 
 
 
  
 
 
 

Luizenouders gezocht 
 
Na de zomervakantie willen we op school het 
luizenpluizen weer gaan opstarten. 
Maar.....het team van luizenouders kan nog een aantal 
extra handen gebruiken. 
Het zou fijn zijn als er in elke groep twee ouders willen 
pluizen. 
Wie wil ons luizenpluisteam komen versterken? 
Opgeven kan bij Marieke van den Berg, Nicolette of 
Geeske. 
 
  



   

 

4 

 

Groep 7 en 8 maken digitale fotokunst 
 
De kinderen van groep 7 en 8 hebben deze week kennis gemaakt met fopfoto’s. De opdracht 
was om in groepjes een of meerdere foto’s met daarin een optische illusie te maken. De 
kinderen beeldden een scene uit die van boven werd gefotografeerd. Meester Rob is zelfs 
met gevaar voor eigen leven op de lange ladder geklommen om deze foto’s te maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Wat een goal! 

Red ons van de corona-planeet! 

De vloer is lava! 
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Gefeliciteerd biebassistenten 

 
Onze bieb-consulente Saskia heeft een nieuwe 
lichting biebassistenten opgeleid. De 
biebassistenten helpen de kinderen bij het 
uitzoeken van een boek en kunnen geleende 
boeken in het systeem registreren. Wij zijn heel 
blij met de hulp van onze assistenten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 2 en 3 rekenen buiten 

 

Nu het zulk mooi weer is, werken we regelmatig buiten. Groep 2 en 3 deden een 
buiten-rekenles. De kinderen van groep 3 mochten zo veel sommen als ze 
konden bedenken opschrijven met een bepaalde uitkomst. De kinderen van 
groep 2 schreven de cijfers en maakten hun eigen hinkelbaan. Zo maken we 
leren leuk en heeft iedereen zin om zijn beste beentje voor te zetten. 
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De leerkrachten halen EHBO-diploma’s , leren over communicatie en zitten 
in hetzelfde schuitje 

 
Als leerkrachten zijn wij ook nooit uitgeleerd. Laatst hadden we op 
school een toneelworkshop en leerden we over communicatie. Actrices 
Inge en Marianne speelden dat zij al jaren samenwerken voor hun 
communicatiebureau ’Geloof niet alles wat je denkt’. Ze speelden, à la 
‘De vloer op‘, herkenbare situaties na over communicatie en vooral hoe 
die mis kan gaan. Hun bureau had naar hun mening een grote hoogte 
bereikt. Tot ze Stella, een stagiaire aannamen... Samen met de collega’s 
van FloreoKids bespraken we situaties waarin je allebei eigenlijk 
hetzelfde wilt, maar er toch niet uitkomt met elkaar. Omdat school en 
opvang steeds meer gaan samenwerken, was het heel goed om samen 
deze workshop te doen. En heel leuk! 
 

 
Wanda en Joke hebben deze week hun EHBO-certificaat hernieuwd. Het is een veilig gevoel 
dat onze collega’s in geval van nood van wanten weten. 
 

 
 
 
 
De Activiteitencommissie van ter 
Does vond het ook wel weer 
eens tijd voor een gezellig 
teamuitje. Dus zaten wij 
afgelopen woensdagmiddag 
heerlijk in een bootje in de zon. 
Wat een verwennerij! 
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Ter Does got Talent 
 
We sluiten het jaar af met een spetterende talentenshow. Op 8 juli rond half 12 barst het 
talentenfeest los op het schoolplein. Natuurlijk zijn alle ouders, grootouders en bekenden 
welkom om al ons talent te bewonderen. De Ouderraad zorgt voor een zomers drankje en 
natuurlijk zijn er na afloop ijsjes voor de kinderen. Wie wint de felbegeerde wisselbeker? Alle 
details volgen later, maar zet deze datum alvast in uw agenda! 
 

Avondvierdaagse 
 

 
 

Goed nieuws: Onze Lieve Vrouw Geboortekerk wordt herbouwd! 

 
Herinneren jullie het nog? Op 4 november 2019 werd de kerk met de groene toren, de Onze 
Lieve Vrouw Geboortekerk, verwoest door een brand. We gingen niet naar school op deze 
maandagmiddag. De brandweer had verteld dat we de school niet naar binnen mochten, 
omdat het te gevaarlijk was. De kerktoren kon omvallen en het was niet bekend waar de 
toren terecht zou komen. Gelukkig konden jullie naar De Kromme Does of werden jullie thuis 
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of bij familie opgevangen. Om half 4 viel de toren om en was het hart uit Hoogmade 
verdwenen. 
 
Het is nu 2 jaar en 7 maanden geleden. En als we langs de kerk lopen, zien we een gebouw 
zonder dak, zonder ramen en zonder toren. Alle inwoners van Hoogmade willen graag dat de 
kerk weer terugkomt. De klok, de groene toren en ook het samenzijn. 
 
Het besluit om de kerk te herbouwen werd genomen door Bisschop Van Den Hende. Hij 
vond het een moeilijk besluit en wilde graag zeker weten dat de kerk gebruikt gaat worden. 
Ook wilde hij weten of er volwassenen en kinderen in Hoogmade zijn, die mee willen helpen 
om de kerk draaiende te houden. De bisschop vindt het belangrijk dat er activiteiten voor 
kinderen georganiseerd worden. Je kunt daarbij denken aan een dierenzegening, een 
schilder expositie, een paas- en kerstspel of een spel van de Zomerspelen. De bisschop wilde 
ook zeker weten dat de inrichting van de kerk het mogelijk maakt om samen met jullie 
activiteiten te organiseren. 
 
Op Eerste Pinksterdag is bekend gemaakt dat de kerk weer gebouwd mag worden. Goed 
nieuws voor alle inwoners van Hoogmade. 
 
De nieuwe kerk zal er precies hetzelfde uitzien als de oude kerk. Een mooie groene toren en 
een klok. Als je naar binnengaat zal de kerk in tweeën gesplitst worden. Een gedeelte zal een 
traditionele kerk worden, waar wekelijks kerkvieringen gehouden zullen worden. Het andere 
gedeelte is voor jullie. Daar kunnen jullie activiteiten organiseren. Denk maar aan knutselen 
(Palmpasen stokken of schoenendozen) of een braderie in de Vastentijd om geld in te 
zamelen voor mensen die dat nodig hebben of samen het verhaal van Jezus kijken op een 
groot scherm. 
 
De kerk is er voor iedereen. Je mag binnenkomen om even een momentje stil te zijn of een 
momentje na te denken over een moeilijk probleem. 

 
We zijn superblij dat de kerk weer 
terugkomt en we hopen dat jullie 
erbij helpen. Er is heel werk te 
doen en we zullen jullie ook een 
paar keer uitnodigen om langs te 
komen om te kijken naar de 
bouw. Mocht je een idee hebben 
om geld in te zamelen voor de 
nieuwe kerk of om een activiteit 
te organiseren in de nieuwe kerk, 
laat het ons weten via de meester 
of juffrouw. Dan gaan we samen 
op weg om de belofte aan de 
Bisschop waar te maken. 
 

We kregen lego-blokjes als symbool van het opnieuw bouwen van de kerk. 
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Kalender 

 
Datum  Activiteit 

20 en 21 juni Studiedagen voor het team; alle kinderen zijn vrij 

20 – 23 juni Avondvierdaagse  

24 juni Schoolreisje groep 7/8 

28 juni Schoolreisje groep 1 en 2/3 

29 juni Schoolreisje groep 4/5 en 6 

1 juli Rapport voor groep 1-7 

4 juni Afscheidsavond groep 8 

6 juli Leerkrachtenverjaardag 

7 juli Groep 8 verlaat ter Does 

8 juli Ter Does got talent 

 

Tot Slot 

 
De kinderen gaan een heerlijk lang weekend tegemoet. Wij wensen iedereen een gezellig en 
zonnig weekend en zien graag iedereen op woensdag 22 juni weer gezond en vrolijk op 
school. 
 

 


