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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   

        11-11-2022   

        Redactie:  Geeske Hoogenboezem 
 

Welkom 
 
De eerste twee weken na de herfstvakantie zijn omgevlogen. 
Inmiddels raken we al helemaal in Sinterklaasstemming en ook 
de kerstperiode komt in zicht. We kijken uit naar gezellige 
weken waarin we veel doen en vieren met elkaar: het bosje 
aanplanten, schaatsen, de sint op bezoek en een mooi 
kerstfeest. In deze TDM leest u er alles over. 
 
 
 

Taalbad op ter Does 
 
Op ter Does nemen we dit jaar ons taalaanbod onder de loep. Tijdens onze studiedag op 31 
oktober zijn we bezig geweest met het in kaart brengen van de kerndoelen en het 
afstemmen van ons aanbod daarop. Een taalrondje op ter Does levert de volgende mooie 
taallessen op. 
 

In groep 2/3 werken de kinderen aan het thema ‘Dit is mijn huis’. De 
keuken is al aan bod geweest. Nu denken de kinderen na over de 
slaapkamer. Aan de hand van het schilderij De Slaapkamer van 
Vincent van Gogh verkennen de kinderen wat er allemaal hoort in 
een slaapkamer. Nieuwe woorden als een ‘het donzen dekbed’, ‘het 
hoeslaken’, ‘het kussensloop’, ‘het topdek’ de ‘de sprei’, komen ter 
sprake. Ansluitend wordt in het lokaal een slaapkamer ingericht, 
zodat de kinderen in hun spel de nieuwe woorden steerd kunnen 
herhalen en de betekenis goed onthouden. 
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In groep 6/7 wordt de tafel gedekt. Aan de hand van de gedekte tafel 
worden nieuwe woorden en uitdrukkingen aangeboden. De 
uitdrukkingen ‘de hond in de pot vinden’, ‘iets voorgeschoteld 
krijgen’, ‘in de verleiding komen’ en ‘eten wat de pot schaft’ en het 
woord ‘de etiquette’ worden besproken. Juf Wendy vertelt hierbij 
een verhaal over haar zoon die te laat thuis kwam en dus de hond in 
de pot vond en dan maar moest eten wat zij hem voorschotelde: een 
boterham met pindakaas.  

 
 
 
Groep 1/2 is bezig met het thema ‘de dierenarts’. 
Dierenarts Roos rijdt op de plattegrond langs een 
jongen die de hond uitlaat en een boom met een rood 
bordje. De kinderen ontdekken op de plattegrond 
waar dierenarts Roos dan uitkomt. Dierenarts Roos wil 
vandaag onderzoeken hoe zwaar de dieren zijn. Met 
welk instrument kan zij dit meten? In de vorige lessen 
zijn de kinderen bezig geweest met de stethoscoop, de 

thermometer en het rontgenapparaat. Vandaag heeft dierenarts Roos de weegschaal nodig. 
De kinderen bepalen met elkaar of de dieren in de dierentuin zwaar of licht zijn. Zo herhalen 
zij de namen van de dieren, maar ook rekenbegrippen als zwaar en licht. 
 
Groep 4/5 is bezig met het bijvoeglijk naamwoord en het verkleinwoord. De kinderen in 
groep 5 hebben het vorig jaar al gehad over het verkleinwoord. Zij kunnen de kinderen van 
groep 4 heel goed helpen hierbij. Zelf leren ze meer over het bijvoeglijk naamwoord. De 
kinderen hebben razendsnel in de gaten hoe dit werkt. Met hun wiswordjes en met kaartjes 
praten ze met elkaar over beide begrippen en maken ze er zinnen mee. 
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Groep 7/8 herhaalt wat ze inmiddels al weten: het 
zelfstandig naamwoord, het persoonlijk 
voornaamwoord, het voorzetsel, het bezittelijk 
voornaamwoord, het vraagwoord, het aanwijzend 
voornaamwoord, het voegwoord, het bijvoeglijk 
naamwoord, het telwoord en het stoffelijk bijvoeglijk 
naamwoord. De kinderen maken zelf samengestelde 
zinnen en bespreken de voegwoorden en persoonlijk 
voornaamwoorden die zij hierin gebruiken. Ook 
zoeken ze de persoonsvormen en onderwerpen in de 
samengestelde zinnen. Wat een wijsheid zit er al in 
onze oudste groepers. 
 
Dit taalbad op ter Does is een groot compilment voor 

alle teamleden. Al deze lessen zijn namelijk gebaseerd op de kerndoelen. Er is geen 
taalmethodeboek aan te pas gekomen. Dat is best even wennen; zelf weer je lessen maken, 
zonder een handleiding om op terug te vallen. Een goed geslaagd experiment! 
 

Helpen bij het overblijven! 
 
We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de overblijf die op vaste dagen of op 
invalsbasis het overblijf team willen komen versterken. 
 
Wij bieden een vrijwilligersvergoeding van €9,00 per overblijf en je eigen kind(eren) kan 
kosteloos overblijven die dag. 
 
Ben je vrolijk, stressbestendig en lijkt het je leuk om te zorgen, toezicht te houden en de 
kinderen te begeleiden tijden het eten en buiten spelen dan zijn we op zoek naar jou!  
Samen zorgen we dat de kinderen een fijne overblijf hebben! 
 
Interesse of vragen naar de mogelijkheden? 
 
Bel, WhatsApp of mail: 

 
071-581 7777 (Eveline of Kevin)  
06-3456 3308  (app overblijfkracht)  
 Lunchtijd@floreokids.nl 

 
 
 
  

mailto:Lunchtijd@floreokids.nl
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Informatieavond over de nieuwe kerk 
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MQ-scan 
 
Dit jaar werken wij voor het eerst met de MQ-scan. Tijdens de gymlessen onderzoekt de 
sportleerkracht de motorische ontwikkeling van alle kinderen. We krijgen zo veel beter zicht 
op de ontwikkeling en kunnen ons bewegingsonderwijs gericht aanpassen aan de behoeften 
van de kinderen. Hier leest u meer over de MQ-scan. Als u vragen heeft, dan kunt u 
vanzelfsprekend contact opnemen. 

       
 
 

Kerstfair en Kerstviering 
 
Het lijkt nog ver weg, maar de Kersttijd komt er aan. Op 21 december houden we een 
feestelijke Kerstfair op school aan het einde van de middag. De OR is druk bezig met de 
voorbereiding hiervan. Daarnaast houden we natuurlijk 
op school een Kerstviering voor de kinderen in de 
laatste week voor de kerstvakantie. Ook hebben we een 
kerstontbijt en maken we kerststukjes. Zodra de hele 
planning rond is, hoort u dat van ons. 
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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. 
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  
Op 23 november graag kleding aan waarin het kind gemakkelijk kan 
bewegen, een setje droge kleding voor de zekerheid en schoenen die 
gemakkelijk aan en uit gaan. 
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. 
 

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 heeft via Ouderportaal 
alle ouders benaderd met de vraag of zij de 
vrijwillige ouderbijdrage weer willen betalen. 
 
  
 

 

Tiny Forest 

 
Op 22 november planten Basisschool ter Does, FloreoKids en de Dorpsraad samen het 
Hoogmadese Tiny Forest aan het Vlietpark. In de ochtend zijn de schoolkinderen druk bezig 
met het planten van de boompjes. ’s Middags komen de peuters van FloreoKids planten en 
de BSO-kinderen maken het bosje na schooltijd helemaal af. Dit gebeurt onder begeleiding 
van IVN, de gemeente en deskundige hoveniers. Op dit moment wordt de plaats waar het 
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Tiny Forest komt al klaargemaakt voor de plantdag. U kunt er alvast gaan kijken. Ook op 22 
november bent u welkom om op de locatie te komen kijken en helpen. 
 

 
 
De kinderen staan die dag echt met hun voeten in de klei. Ze zullen vies worden van het 
planten en graven. Trek uw kind gemakkelijk zittende kleding aan die vies mag worden. Als 
kinderen kaplaarzen hebben, dan is het handig dat ze die dragen en andere schoenen mee 
naar school nemen. Kinderen trekken vieze schoenen uit op de mat en gaan op hun sokken 
de school in. Kijk op 22 november goed naar het weer. Als het regent gaat de plantdag 
gewoon door, dus dan is regenkleding erg handig. Een setje droge kleiding is dan ook fijn. 
 

De Plusklas is weer begonnen 

 
Nu Juf Pauline bij ons op school werkt, is 
de Plusklas weer opgestart. Deze week 
heeft Juf Pauline voor het eerst gewerkt 
met de kleuters, de middenbouw en de 
bovenbouw. De kleuters hebben 
nagedacht hoe een willekeurig plaatje 
toch een relatie met hun eigen leven kan 
hebben, de middenbouwers zijn aan de 
slag gegaan met gedichten en in de 
bovenbouw leren de kinderen om 
gesprekjes te voeren in het Frans. Juf 
Pauline heeft Frans gestudeerd en zelfs in 
Frankrijk gewoond, dus ce sera parfait. 
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Het laboratorium van Hillegon 

 
De kinderen in groep 6/7 hebben een gastles gehad over het werk van kunstenaar Hillegon 
Brunt. De leerlingen keken samen met de vakdocent naar een tekening van kunstenaar 
Hillegon Brunt. Zij maakt portretten van vreemde figuren met zowel menselijke als dierlijke 
kenmerken. Met haar verfijnde manier van tekenen en arceren probeert Hillegon de 
schoonheid van de natuur te benaderen. De vakdocent hielp de leerlingen vervolgens om 
met verschillende arceertechnieken zelf een stukje vacht te maken. Alle kinderen hebben 
een onderdeel van een dier moeten tekenen en die onderdelen moesten ze samenvoegen 
en een naam geven. Zo ontstond bijvoorbeeld het dier varnijn. 
 
Na de gastles zal juf Wendy met de klas verder werken aan dit project. De leerlingen leren 
via een film Tonny Hazeldonck kennen, een door Hillegon verzonnen personage. Tonny is op 
zoek naar zijn familie. De leerlingen maken een broer of zus voor Tonny met de 
arceertechnieken die ze hebben geleerd. Ook maken de leerlingen hun eigen fantasiedier 
met zelf verzamelde spulletjes, zoals dopjes, kurken, paperclips en takjes. 

 
 

Praat mee over ter Does! 

 
Voor de zomervakantie hebben we een oudertevredenheidsmeting uitgezet. We waren bij 
met de resultaten die de meting heeft opgeleverd. Er zijn twee onderwerpen waarover we 

Kunstwerk in groep 6/7 Kunstwerk van Hillegon Brunt. 
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graag met ouders verder willen praten. De beoordeling van ouders van de communicatie 
met school en de leerstof scoort op ter Does onder het landelijke gemiddelde. We hebben 
deze onderwerpen in de MR besproken. Samen met de MR organiseren we een bijeenkomst 
voor ouders waarin we dieper in gaan op deze twee onderwerpen. Wilt u met ons in gesprek 
over de communicatie en de leerstof, meld u zich dan aan bij Geeske Hoogenboezem via 
mail of ouderportaal. Doe dit voor 21 november. U krijgt dan een uitnodiging voor de 
bijeenkomst. 
 
 

DIO 40 jaar 
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Kalender 

 
Datum  Activiteit 

Week 46 Loodjes trekken vanaf groep 5 

22 november Plantdag Tiny Forest 

23 november Schaatsen voor groep 4-8 

5 december De Sint bezoekt ter Does 

21 december  Kerstfair  

 

Tot Slot 

 
Wij verheugen ons erg om samen met de kinderen en u als ouders de gezellige eindejaarstijd 
in te gaan. Met het trekken van loodjes en het versieren van de school voor de komst van de 
Sint gaat dat al beginnen. En met die prachtige zonsondergang van vandaag, sluiten we de 
week prachtig af. Juf Nicolette heeft deze mooie foto gemaakt. 
 

 


