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Ouders & school
Na een fijne kerstvakantie zijn we 2018 goed begonnen. Leerkrachten en kinderen hebben er weer
zin in!
Sinds de zomervakantie proberen wij de zelfredzaamheid van kinderen te bevorderen door onder
andere de kinderen van de groepen 5 t/m 8 zoveel mogelijk zelfstandig naar de klas te laten gaan. Dit
gaat al heel erg goed; we merken dat kinderen er daadwerkelijk zelfstandiger door worden tijdens de
dagstart en het geeft ‘s ochtends rust in de school. Aanvullend hierop wil ik met klem benadrukken
dat u natuurlijk altijd welkom blijft in de school. Voelt u zich vooral vrij om indien nodig/gewenst met
uw kind mee naar de klas te lopen. Wij blijven veel waarde hechten aan de laagdrempeligheid van
onze school.

Op tijd in de klas
Wilt u er weer op toezien dat uw kind(eren) op tijd in de klas zit(ten). De lessen beginnen om
8.30 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen dan ook om 8.30 uur op hun plek zitten, klaar om te
starten. Dank voor uw medewerking!

Mad Science komt weer op De Terp met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 18-1-2018, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus. De
cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al
eerder hebben meegedaan. De cursus is op maandag om 15:15 uur, vanaf 19-2-2018. De lessen
duren een uur. De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de
wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als
een echte wetenschapper! Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen
meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat
de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep starten. Inschrijven
kan t/m 4-2-2018. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

Opbrengst sponsorloop
Vorig schooljaar hebben de kinderen van de Hobbedob en De Terp zich in het zweet gerend voor een
gezamenlijke sponsorloop. De kinderen hebben met deze sponsorloop een mooi geldbedrag bij
elkaar gerend. Momenteel zijn de gezamenlijke schoolpleincommissies (Terp en Hobbedob) aan het
zoeken naar een goede besteding van dit geld. Mochten er knopen doorgehakt worden, dan houden
wij u uiteraard op de hoogte.

Koffieochtend Mediawijsheid: 16 februari 2018
Op vrijdag 16 februari 2018 bent u allen van harte welkom op de koffieochtend. In samenwerking
met onze collega’s van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) behandelen wij deze ochtend het
thema “Mediawijsheid”. Kortom allerlei zaken die te maken hebben met sociale media en opvoeding
op dat punt.
De inloop is van 8.30 tot ca. 9.00 uur en het programma start om uiterlijk 9.00 uur tot ca. 10.00 uur.
Koffie, thee en koekjes staan klaar!

TSO en BSO nieuws
TSO nieuws
Allereerst wensen wij iedereen een super 2018. Dat alle dromen maar uit mogen komen!
Volgende week starten wij weer met het tosti-rooster.
In onderstaand schema kunt u zien wanneer uw kind(eren) aan de beurt is:
week 3 15-18 januari groep 1/2A
week 4 22-25 januari groep 1/2B
week 5 29-30 januari en 1 februari groep 3
week 6 5-8 februari groep 4
week 7 12-15 februari groep 5
week 8 19-22 februari groep 6
week 9 Voorjaarsvakantie
week 10 5-8 maart groep 7 en 8
BSO nieuws
Wat gaat de tijd toch snel. BSO Terp is al weer één jaar open. Ondertussen flink gegroeid met lieve
kinderen en een fijne nieuwe collega.
Vanaf 15 januari a.s. starten wij ook met VSO op de maandag van 7.30-8.30 uur.
Tevens zijn wij aan het inventariseren om op de woensdagmiddag open te gaan.
Mocht u interesse hebben wilt u dit dan laten weten? Dit kan via de PM-ers op de groep maar ook via
planning Mariska Buitendijk: planning@kmnkindenco.nl en telefoonnummer 030-6024926.
Wij kunnen starten vanaf vier aanmeldingen, dus meldt uw kind snel aan!
Mocht u vragen of informatie willen dan bent u natuurlijk altijd welkom.
met vriendelijke groet,
Mirjam van Galen Last
coördinator TSO de Terp/ BSO Terp
Jolanda Visscher BSO Terp

Belangrijke data komende periode:
● 15 januari: start grote project “Kunst”
● 1 februari: afsluitingsavond grote project
● 9 februari: carnaval groepen 1 t/m 3
● 15 februari: viering groepen 4 t/m 8
● 16 februari: Koffieochtend Mediawijsheid
● 20 februari: viering groepen 1 t/m 3
● 23 februari: start voorjaarsvakantie

