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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 30   

        30-9-2022   

        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
Welkom in weer een nieuwe TDM, waarin wij onze nieuwe collega’s voorstellen, vertellen 
over onze activiteiten rond de Kinderboekenweek en het jubileum van CCH en aandacht 
vragen voor de mooie Schoenendoosactie.  
 

Voorstelling Geel! 
 
 
Woensdag 21 september mochten de 
kinderen van groep 1, 2 en 3 naar de 
theatervoorstelling Geel in Leimuiden. 
De kinderen kwamen terecht in een gele 
wereld waar alles, maar dan ook echt 
alles, geel is. Zelfs de bezoekers zitten op 
gele kussentjes. Geel is de kleur van de 
zon, van blijdschap. De kinderen 
ontmoeten allerlei grappige gele 
bewoners  
Het is genieten in de gele stad. Tot blauw 
verschijnt. Dat is niet de kleur van de 
gele bewoners. Dat kennen ze niet. In de 
strijd van geel tegen blauw ontstaat er 
iets onverwachts. U kind heeft er thuis vast van alles over verteld. 
Op school hebben de kinderen verder gewerkt met het thema geel. Ook leidde de 
voorstelling tot mooie gesprekken over anders en jezelf zijn. 
Veel dank aan alle ouders die de kinderen naar de Lei hebben gebracht. Zonder jullie hulp 
zijn deze belangrijke activiteiten onmogelijk! 
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Nieuwe collega’s 
 
Sinds de zomervakantie ziet u twee nieuwe collega’s op ter Does: Juf Jiske en juf Marit. In 
deze TDM stellen zij zichzelf voor. 
 

Even voorstellen! 
Mijn naam is Jiske Boer. 
De afgelopen 3 jaar ben ik werkzaam geweest als 
onderwijsassistent op een basisschool in Nieuwkoop. Dit jaar ben 
ik bij Ter Does gestart als leerkrachtondersteuner en zal ik in alle 
groepen aan de slag gaan! Op de maandag- en dinsdagochtend zal 
ik bij groep 4/5 extra in de klas zijn en op de vrijdagochtend 
vervang ik de leerkracht van de groepen. Welke leerkracht/groep 
dit is, zal wisselend zijn. De maandag- en dinsdagmiddagen 
worden ingevuld door in te vallen in de groepen en/of 
ondersteuning. 
Naast het werken op Ter Does doe ik de opleiding Pabo-Deeltijd op de Hogeschool in 
Leiden.  
 
Mijn start was erg fijn! Ik kijk uit naar de rest van het schooljaar! 
 
Groetjes, 
Jiske 
 

 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Sinds een aantal weken werk ik op donderdag in groep 
4/5. We hebben al heel wat leuke, leerzame en 
gezellige dagen met elkaar beleefd. Vanuit de 
vervanginspoule zal ik ook de komende donderdagen 
op ter Does werken. Met dit berichtje wil ik mijzelf 
even aan u voorstellen. 
 
Ik ben Marit Wisseloo en woon samen met René in 
Woerden. Ik heb de afgelopen 18 jaar gewerkt op 
basisschool Antonius in Noorden, een school binnen de 
stichting WijdeVenen. Dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan, maar na zo een 
lange tijd is het goed om eens te kijken en ontdekken wat er nog meer in onderwijsland te 
beleven valt. Vandaar mijn keus om in de vervangingspoule de komende tijd op 
verschillende scholen aan het werk te gaan.  
 
Ik mijn vrije tijd sport ik graag. Ik voetbal bij Altior in Langeraar (ik kom oorspronkelijk uit 
Ter Aar), ik vind zwemmen erg leuk en ook fietsen en wandelen doe ik graag. Verder lees 
ik heel veel boeken en speel graag een spelletje. 
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Dat laatste vindt deze klas ook erg leuk, dus dat doen we tussen de lessen door geregeld 
even. 
 
Ik kijk er naar uit om de komende weken nog veel mooie momenten te hebben met groep 
4/5 op Ter Does en wellicht ook u eens te ontmoeten. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Marit Wisseloo 
 

 
 

Jubileumfeest CCH: andere schooltijden op 14 oktober! 
 
Dit najaar is het 50 jaar geleden dat de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade werd 
opgericht. CCH is onmisbaar in Hoogmade als eigenaar van gymzaal De Schuur, het Drieluik, 
de Stal en de Barg. Wij zijn heel blij dat we gebruik kunnen maken van de fijne gymzaal. 
 
Wie jarig is trakteert. Dit geldt zeker voor CCH. Op 14 oktober vieren wij het jubileum mee 
met een grootse en feestelijke muziekdag. Alle kinderen werken op 14 oktober samen aan 
een grote voorstelling. Ook alle ouders, grootouders, bekenden en andere inwoners van 
Hoogmade delen mee in de feestvreugde. Op 14 oktober om 13:45 uur begint namelijk de 
feestelijke muziekuitvoering in gymzaal de Schuur. U bent van harte welkom! 
 
Om 14 oktober tot een succes te maken, willen we uw medewerking vragen bij het 
volgende: 
 

- Alle kinderen, dus ook de leerlingen in groep 1, 2, 3 en 4 gaan op vrijdag 14 oktober ’s 

middags naar school. 

- Op 14 oktober dragen de kinderen per groep kleding in een bepaalde kleur: 

Groep 1/2: roze en geel 

Groep 2/3: groen 

Groep 4: oranje 

Groep 5: blauw 

Groep 6: rood 

Groep 7: zwart 

Groep 8: wit 

- De kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn ’s middags al om 13:00 uur op school, in plaats 

van 13:15 uur. 

Wij kijken uit naar een swingende dag en een spetterende voorstelling! 
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Kinderboekenweek 
 
Van 5 tot en met 16 oktober is het weer 
Kinderboekenweek. Het thema van 
de Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen. Een 
perfecte tijd om extra bezig te zijn met boeken én 
met alles wat de natuur te bieden heeft. Wij 
maken er op ter Does weer een leesfeest van.  
 
Op 5 oktober starten we de Kinderboekenweek 
feestelijk. Natuurlijk mogen alle kinderen in het 
groen verkleed naar school komen. Verkleden in 
een ander thema dat met de natuur te maken 
heeft, mag ook natuurlijk. 
 
Op woensdag 12 oktober organiseren we een 

boekenmarkt. Kinderen mogen dan boeken verkopen en van andere kinderen verse boeken 
kopen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen weer een vernieuwde boekenplank 
heeft. We kiezen er dit jaar voor om de kinderen (samen met hun ouders) boeken te laten 
verkopen. Zo kunnen ook kinderen die zelf geen boeken te verkopen hebben meedoen met 
de markt. Laat uw kind de komende tijd maar eens kritisch door zijn of haar boekenkast 
gaan. Er zijn vast boeken die echt niet meer gelezen worden en toe zijn aan een nieuwe 
eigenaar. Bedragen tot ongeveer een euro zijn prijzen die passen bij onze boekenmarkt. 
 

Coronatesten verkrijgbaar op school 
 
We willen er liever niet aan denken, maar er zijn nog steeds kinderen en volwassenen die 
corona krijgen. Preventief testen hoeft niet meer gelukkig. Het dringende advies is wel om 
bij klachten te testen. Dit advies geldt ook voor kinderen. Op school hebben we een grote 
voorraad coronatesten. Heeft u testen nodig, laat u dat dan gerust weten. U kunt dan een 
aantal verpakkingen op school ophalen. 
 
 

Overblijven kan nu ook op vrijdag 
 
Sinds dit schooljaar is het mogelijk om ook op vrijdag over te blijven op 
school. Er zijn nog enkele overblijfplekjes beschikbaar. Wilt u uw kind graag 
aten overblijven op vrijdag? Dan kunt u een contact opnemen met Iris van 
der Zwaan, plaatsingsmedewerker 
BSO/TSO Hoogmade: i.vanderzwaan@floreokids.nl of 071-5817777  
 
Om het overblijven goed en gezellig te kunnen organiseren, zijn er altijd vrijwilligers nodig 
die tegen een vrijwilligersvergoeding het overblijven willen begeleiden. Als u het leuk vindt 
om op deze manier actief te zijn op school? Dan kunt u zich aanmelden bij Sacha Schouten. 
Sacha is de Centrale coördinator van Lunchtijd en is bereikbaar via 06-16208979/ 071-
5817777 of s.schouten@floreokids.nl.  

https://www.kinderboeken.nl/kinderboekenweek-2022/
mailto:i.vanderzwaan@floreokids.nl
mailto:s.schouten@floreokids.nl
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Vredesweek  
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Schoenendoosactie 
 
Vul een schoenendoos, geef een schat! 
 
Beste kinderen, ouders en grootouders, doen jullie dit najaar 
ook weer mee met de schoenendoosactie? In deze 
spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom wil ik 
u vragen mee te doen de Schoenendoosactie. Via deze actie krijgen kinderen ver weg een 
schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. 
 
Tijdens de Schoenendoosactie versieren de kinderen en volwassenen  een schoenendoos en 
vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht en/of verzameld hebben: schoolspullen, 
verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar 
kinderen het moeilijk hebben.  
Hoop en toekomst 
Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, 
Lesbos en Togo. De jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen 
schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen zij een vooruitzicht en voelen ze zich 
gezien. 
Delen, duurzaamheid en naastenliefde 
Ook voor de kinderen van Hoogmade heeft de Schoenendoosactie effect. Ze leren wat het is 
om tijd, bezit en liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg 
wat van waarde is: dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. Deze actie is een 
mooie manier om eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde te stimuleren. 
Wanneer start de actie 
De actie loopt van 1 t/m 30 oktober 2022. De schoenendozen kun je inleveren op zondag 
2,9,16, 23 en 30  oktober tijdens de RK vieringen in Drieluik of op basisschool ter Does. Laten 
we er weer een groot succes van maken! 
Hoe werkt het  
Vul je schoenendoos in elk geval met: 
4 lijnschriften (A5), 3 pennen, 3 potloden, set kleurpotloden, gum/gom, puntenslijper, 
knuffel, stuk zeep, tandenborstel, tandpasta. 
Vul je doos aan met: 
Speelgoed: pop, auto, kleurboek, springtouw, knikkers (vanaf 5 jaar), bal, muziekinstrument, 
domino, puzzel. 
Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, pet, kledingstuk, sokken, kunststof beker. 
Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toilettasje, sieraden. 
Schoolspullen: schrijfblok, liniaal, etui. 
Stop dit er NIET in: 
Snoep of ander eten, artikelen met batterijen, artikelen met 
agressieve afbeeldingen, oorlogsspeelgoed, artikelen die 
snel uitdrogen (zoals stiften, klei, lijm en verf), 
varkensknuffel, deodorant, ballonnen, vloeibare producten 
zoals bellenblaas en shampoo i.v.m. lekken. 
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Informatiemarkt 
 
Op 21 september organiseerden wij de eerste informatiemarkt op ter Does. We waren erg 
blij met de grote opkomst van ouders en kinderen. En wat waren we trots op alle kinderen 
die hun ouders zo enthousiast vertelden over wat ze allemaal doen op school. Alle lokalen 
zagen er prachtig uit. De MR heeft er een nieuw lid bij en de OR heel veel nieuwe 
commissieleden. Tel daarbij de bijdrage van onze samenwerkingspartners en de 
verenigingen in Hoogmade nog eens op en dan kom je tot een heel succesvolle middag. 
Bedankt kinderen, ouders, MR, OR, partners en verenigingen voor jullie bijdrage aan deze 
mooie middag!  
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Proefjes doen in groep 7/8 

 
Wist u dat je gewoon een satéprikker door een ballon heen kunt prikken, zonder dat hij 
knapt? En dat je siroop kunt scheiden van warm water met koud water? En dat je van een 
citroen een vulkaan kunt maken? De kinderen van groep 7/8 kunnen er alles over vertellen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alex repareert de dweilstok 
 
Op een school gaan wel eens dingen kapot. Na vele jaren 
trouwe dienst had onze dweilstok het begeven. Weggooien? 
Nee hoor! Met en schroef heeft Alex de dweilstok duurzaam 
gerepareerd.  
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Scouting 

 

 
 

Kalender 

 
Datum  Activiteit 

5 oktober Opening Kinderboekenweek; kom verkleed! 

12 oktober Boekenmarkt vanaf 12:30 uur 
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14 oktober Jubileumfeest CCH; alle kinderen verkleed en ’s middags 
naar school. Voorstelling om 13:45 uur. 

24 – 28 oktober Herfstvakantie 

4 november Schoenendozen worden opgehaald op ter Does 

22 november Plantdag Tiny Forest 

 

Tot Slot 

 
Deze week waren er prachtige regenbogen te 
zien in en rond Hoogmade. In veel culturen wordt 
de regenboog gezien als een teken van hoop en 
geluk. Dat is een mooie boodschap om het 
weekend mee in te gaan! 

 
 


