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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   

        21-10-2022   

        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
Op de valreep van de herfstvakantie hebben we weer een TDM boordevol schoolnieuws 
voor u. We hebben de afgelopen weken gedrumd, bacteriën onderzocht, zelf frietjes 
gemaakt, een boekenmarkt georganiseerd en de voorleeswedstrijd gehouden. In deze TDM 
leest u er alles over. 
 

Drummen op de verjaardag van CCH 
 

Vorige week vierden we met alle kinderen en ouders de 
verjaardag van CCH. CCH trakteerde ons op een 
geweldige muzikale drumdag van Drum4Fun. De 
kinderen leerden in de week voor de drumdag in de klas 
van alles over de muziek en de instrumenten van Afrika. 
Op 14 oktober leerden Jan en Masha ons hoe je die 
instrumenten bespeelt. ’s Middags waren alle ouders en 
buurtgenoten uitgenodigd om Afrika in Hoogmade te 
komen beleven. Wat een show gaven de kinderen weg. 
Het was net alsof ze allemaal al jaren drumles hebben! 
Het dak ging er af. 
Voor de kinderen 
en/of ouders die echt 
de smaak te pakken 

hebben gekregen: verderop in deze TDM leest over 
meedoen met de slagwerkgroep van De Heerlijkheid 
Hoogmade. 
 
Een aantal bedankjes zijn op hun plaats. Allereerst veel 
dank aan CCH voor het mogelijk maken van deze dag. Juf 
Mieneke, bedankt voor de vlekkeloze organisatie! 
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Kinderen van groep 6, 7 en 8, bedankt dat jullie de jongere kinderen zo geweldig goed 
hebben geholpen. Alle ouders, opa’s, oma’s en buurtgenoten, wat leuk dat jullie allemaal 
zijn komen kijken en meeswingen. 
 

Nieuwe collega 
 
 

 
Op onderzoek met groep 2/3 

 
Groep 2/3 heeft als afsluiting van ons boslab een echt 
onderzoek gedaan naar bacteriën onder leiding van Inge 
Mooren. Groep 8 heeft ons geholpen om vieze of schone 
melk met een pipetje op een petri-schaaltje te doen. We 
weten hoe snel bacteriën  zich kunnen vermenigvuldigen. 
De schaaltjes hebben een nacht in een speciale kast 
gestaan. Daarna kwam Inge weer terug en gingen we 
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puntjes tellen. Sommige schaaltjes waren 
helemaal vol met bacteriën, waarschijnlijk 
was er veel viezigheid bijgekomen. 
Andere schaaltjes waren keurig 
behandeld; wat een verschil. De kinderen 
hebben gezien dat van kokende melk en 
een beetje yoghurt een dikke massa 
ontstaat. Heel veel yoghurt met goede 
melkzuurbacteriën! We hebben weer 
geproefd; best zoet! Hoe langer de 
yoghurt staat, hoe zuurder die gaat 
smaken. 
Bedankt Inge voor deze geweldige lessen 
en ervaringen voor kinderen in groep 2/3. 
Bedankt groep 8 en meester Rob voor 
jullie hulp! 
 
 
 

 

Frietjes maken uit de schooltuin 
 
Groep 6 heeft vorig schooljaar aardappels gepoot in de schooltuin. Een paar weken geleden 
hebben de kinderen hun aardappelplanten gerooid. De oogst was geweldig: uit onze kleine 
schooltuin kwam een hele cementkuip vol met aardappelen. Van de uien en courgettes had 
Juf Wendy al eens heerlijke soep gekookt voor de hele school. Wat kan je nu het beste doen 
met zo veel aardappelen? Juf Wendy bedacht hoe ze op een verantwoorde manier iets heel 
lekkers kan maken met aardappelen. Alle juffen kregen de opdracht om van thuis hun 
airfryers mee te nemen. Twee moeders konden komen helpen. Dus vanmiddag was het zo 
ver: er is geschild, gesneden, gefryerd en heel lang gewacht (want voor de airfryer moet je 
wel een beetje geduld hebben) en uiteindelijk hebben de kinderen genoten van hun eigen, 
superverse frietjes. Bedankt Vera en Jessica voor jullie hulp! 
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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. 
 

Schaatsen 
 

Op 23 november nodigt de IJsclub Hoogmade de 
kinderen van groep 4 t/m 8 van Ter Does uit om mee te 
gaan schoolschaatsen. 
Hierbij alvast een vooraankondiging, met een verzoek 
richting alle ouders. 
Zou je willen kijken of je kind passende schaatsen heeft of 
kan lenen van bijvoorbeeld een neefje of vriendinnetje? 
En heeft je kind een helm die tijdens het schaatsen 
gedragen kan worden? 
Mocht je deze spullen niet hebben, wil je dit dan melden 
via paulenwillemijn@hotmail.com  
Bedankt voor je medewerking. 

 
 

Fruit op school 
 
Sinds de zomervakantie hebben we op school nieuwe afspraken over het pauzehapje. Alle 
dagen zijn fruit-, groente- of boterhamdagen. Het lukt de meeste kinderen om elke dag fruit, 
groente of een boterham mee te nemen. Koeken zien we gelukkig niet meer. Daar zijn we 
erg bij om. We weten namelijk uit onderzoek dat kinderen die op jonge leeftijd gezonde 
gewoonten aanleren, dit gemakkelijker vasthouden als volwassene. En we weten ook dat 
gezonde kinderen zich beter ontwikkelen op school. Daarom vinden we gezond eten in de 
kleine pauze erg belangrijk. We bedanken iedereen voor de medewerking. 
 
Deze week hadden we heerlijke appels uit de boomgaard van Daisy’s opa. Bedankt voor deze 
traktatie. We hebben ook al eens lekker fruit gekregen van Harva International. Bedankt 
voor deze fijne samenwerking! 
 

Schoenendoosactie 
 
Vul een schoenendoos, geef een schat! 
 
Beste kinderen, ouders en grootouders, doen jullie dit najaar 
ook weer mee met de schoenendoosactie? In deze 
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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. 
 
 

Ouderbijdrage Ouderraad 
 
Het nieuwe schooljaar is volop van start. De Ouderraad bruist van de plannen om onze 
leerlingen net dat beetje meer en extra te kunnen bieden. Daar is natuurlijk geld voor nodig. 
De Ouderraad zal in november alle ouders benaderen met de vraag of zij de vrijwillige 
ouderbijdrage weer willen betalen. 
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Kinderboekenweek 

 
De Kinderboekenweek op ter Does was weer een groot succes. Juf Wanda heeft als 
leescoordinator weer van alles georganiseerd. Hoogtepunten waren toch wel de 
boekenmarkt, die we heerlijk buiten in het zonnetje konden houden, en natuurlijk de 
voorleeswedstrijd. We hebben twee geweldige voorleeskampioenen kunnen kronen, uit 
groep 3 en uit groep 7. Van harte gefeliciteerd dames! Juf Wendy en meester Rob stalen de 
show tijdens de voorleeswedstrijd met hun toneelleesact. Binnenkort krijgen we een hele 
stapel toneelleesboeken. De kinderen hebben nu al zin om hier samen in te gaan lezen. 

 

Muziek maken met de slagwerkgroep 
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Buurman Toon 

 
 

Beweegspektakel 
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Kalender 

 
Datum  Activiteit 

24 – 28 oktober Herfstvakantie 

31 oktober Studiedag voor het personeel, alle kinderen zijn vrij. 

4 november Schoenendozen worden opgehaald op ter Does 

22 november Plantdag Tiny Forest 

 

Tot Slot 

 
Vandaag begint de herfstvakantie. Het is een lange ruk geweest van de zomervakantie tot 
vandaag. We merkten de afgelopen week dat veel kinderen toe zijn aan vakantie. We 
wensen iedereen een heel gezellige vakantie; geniet van elkaars gezelschap! Wij kijken er 
naar uit om iedereen op 1 november weer te zien. 
 

 
 


