
   

Kolossenzen 3:17 Bedenk bij alles wat jullie doen en zeggen, dat jullie bij de Heer Jezus 
 horen. En vraag hem steeds om God, de Vader, te danken namens jullie.   
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De MORGENSTER laat uw kind stralen! 
Even bijpraten 
 

Startgesprekken 

Vorige week waren de startgesprekken, veel ouders en kinderen zijn daarvoor op school 

geweest. De gesprekken zijn goed geweest. Als u, om welke reden dan ook, nog geen 

startgesprek heeft gehad, nodigen we u van harte uit om dit als nog te doen. We hebben 

gemerkt dat het veel voldoening geeft om aan het begin van het schooljaar in gesprek te 

gaan en zo elkaar beter leren kennen. De verslagen van de startgesprekken staan in 

Parnassys en kunt u via het ouderportaal bekijken. Als er wijzigingen in het verslag nodig zijn, 

kunt u dit doorgeven aan de leerkracht.  

 

Vacature 

Aan de kinderen van groep 7-8 is donderdag verteld, dat Annelies Hartman gaat stoppen 

met het werken op onze school. Zij heeft een andere baan in het onderwijs aangenomen. De 

ouders van groep 7-8 hebben hierover een mail gekregen. We hopen dat er snel een goede 

leerkracht gevonden kan worden voor deze groep. Er zal zo snel mogelijk een 

sollicitatieprocedure worden gestart.  

 

Intekenlijst 

Een heel aantal ouders heeft de intekenlijst ingevuld en weer ingeleverd op school, helaas 

nog niet alle ouders. Als u de intekenlijst nog niet ingevuld en ingeleverd heeft, wilt u dat dan 

zo snel mogelijk doen? 

 

Oproep 

U heeft vast de mooie vloeren in de klas gezien. Daar zijn we erg blij mee. De bedoeling is, 

dat de vloer in de gangen, de ‘kamers’ en in de kuil ook vernieuwd wordt. Dat gaat gebeuren 

in de herfstvakantie. Dat houdt in dat deze ruimtes in de week voor de herfstvakantie 

helemaal leeg moeten zijn. We zijn op zoek naar (sterke) ouders die willen helpen, 

sterretjes 



donderdagavond voor de herfstvakantie, bij het leegmaken en verplaatsen van de meubels. 

We horen graag of u in de gelegenheid bent!  

 

TSO-coördinator: 

Met ingang van dit schooljaar is Tanja Poppema onze TSO-coördinator. Zij zal op wisselende 

dagen aanwezig zijn tijdens de TSO. U kunt haar, als u vragen of opmerkingen heeft, mailen 

of bellen. Haar mailadres is: tsodemorgenster@gpown.nl, haar mobiele nummer is: 06-

33682965.  

 

Aanwezigheid 

Volgende week is er een meerdaagse van GPOWN, daardoor zal ik volgende week niet op 

school zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Danielle Bakker 

De sterretjes van groep 1 en 2  
We zijn dit jaar gestart met een klein klasje, maar dat maakt het niet minder gezellig! We hebben al 
een heleboel dingen geleerd en gebruiken de eerste zes weken ook om elkaar goed te leren kennen. 
Zo leerden we van Matté dat hij een melkallergie heeft. Tijdens de TSO is de afspraak dat kinderen 
hun eten niet delen, maar wilt u er bij Matté extra opletten? 
 
Kennismaken 
Het kennismakingsspel met de M&M's blijft favoriet maar ook met de andere spellen doen de 
kinderen enthousiast mee. Benieuwd hoe de dagen in de klas eruit zien? Maakt u dan een 
Klasbordaccount aan? Het is erg gemakkelijk!  
Stap 1. U download de applicatie Klasbord 
Stap 2. U maakt een account aan 
Stap 3. U voegt de klascode van de groep toe (hangt naast de ingang van de klas) 
Lukt het niet? Vraag er eens een andere ouder naar! 
 
Thema 
Daarnaast werken we over "Onder water". Er zijn prachtige vissen gemaakt, drijvende bootjes en 
vriendelijke octopussen. Het hangt onder de woordparaplu alweer helemaal vol met woorden. 
Ondanks het feit dat we officieel nog geen leervragen hebben bedacht, hebben we al wel veel 
geleerd! Wist u dat bij zeepaardjes het mannetje zwanger is? En dat hij bevalt van héél veel 
zeepaardjes tegelijk? En wist u dat veel zeedieren zich op een bepaalde manier kunnen beschermen 
zodat ze niet worden opgegeten? De één heeft een schutkleur, de ander een schild, weer een ander 
is giftig of kan zijn stekels opzetten.  
 
Uit de Bijbel begonnen we dit schooljaar bij de verhalen van Samuël. We zingen en bidden elke dag 
of God net zo dicht bij ons wil zijn en of Hij ons bij alles wat we doen wil helpen. We hebben al 
prachtige (en ingewikkelde) gesprekken gehad, bijvoorbeeld over hoe het is als je iets aan God vraagt 
maar je krijgt het niet. Zoals Hannah, die bad om een zoon. De kinderen herkenden dit wel. 
Bijvoorbeeld als je bidt dat iemand beter wordt maar het gebeurd niet. Samen besloten we dat we 
erop mogen vertrouwen dat God weet wat het beste is. Daarnaast werd de vraag gesteld hoe de 
duivel er eigenlijk uitziet. We hebben het met elkaar besproken en kwamen erachter dat de duivel er 
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in de Bijbel steeds anders uitziet maar dat je hem kunt herkennen aan de nare dingen die hij doet. 
Het gesprek werd besloten met de opmerking: maar God zal voor ons zorgen.  
 
Startgesprekken 
Ik vond het heel fijn om dit jaar met u en de kinderen goed van start te gaan door middel van het 
startgesprek. Fijn dat u er allemaal was en fijn dat we samen kunnen werken aan de ontwikkeling van 
uw kind. Van de gesprekken staan er verslagen in ParnasSys. Ik wil u vragen het verslag te lezen en te 
laten weten of u iets mist of anders begrepen hebt. Als ik binnen twee weken niets gehoord heb, ga 
ik ervanuit dat u het verslag volledig vindt.  
 
Groepsouderavond 
Op maandag 2 oktober vindt er een groepsouderavond plaats. Ik hoop dat u hier allemaal bij aan 
kunt sluiten. Tijdens deze avond gaat het over groepsvorming en daarnaast wil ik u wat vertellen 
over KIJK!, het observatie- en registratiesysteem dat ik gebruik om de ontwikkeling van uw kind in 
zicht te krijgen en om een lesaanbod op niveau te kunnen bieden. Met KIJK! is er twee keer per jaar 
een registratiemoment waar een soort rapport uit voort komt. Dit rapport deel ik graag met u, maar 
dit kan alleen wanneer ik heb toegelicht hoe het rapport in elkaar steekt. Welkom dus allemaal! 
 
Tot zover het nieuws uit groep 1/2. 
 
Met vriendelijke groet,  
Katinka 

 
De sterretjes van groep 3 en 4 
Weer naar school 
Wat was het spannend, de eerste dagen en de eerste weken op school in de nieuwe groep. Zowel 
voor groep 3 als voor groep 4 was het even wennen. Waar zit ik, naast wie zit ik, wat is er allemaal 
veranderd, hoe zal het allemaal gaan en wat gaan we allemaal leren? Voor groep 3 was het natuurlijk 
extra bijzonder, want zij hebben ook nog 2 ‘nieuwe’ juffen. 
Inmiddels zijn we alweer bijna 3 weken bezig en de spanning is er grotendeels af. We hebben allerlei 
kennismakingsspelletjes en andere groepsvormende activiteiten met elkaar gedaan. Zo leren we 
elkaar steeds beter kennen. En we voelen we ons steeds meer ‘thuis’ in de klas.  
In deze eerste Sterretjes van het schooljaar 2017/2018 willen we ons aan u voorstellen. Ook vertellen 
we wat we tot nu toe geleerd hebben.  
 
Groep 3 
In groep 3 zitten 11 kinderen. Er zijn 5 meisjes en dat zijn Nadine, Massoxi, Femke, Jasmijn en 
Natalia. Een bijzonder welkom voor Natalia Woznowska en haar ouders want zij is van De Kameleon 
naar De Morgenster gegaan. Van harte welkom! De 6 jongens die in groep 3 zitten zijn Emanuel, 
Fernick, Melle, Jachin, Amoz en Raphael. Een geweldige groep kids die (nog beter) gaan leren lezen 
en rekenen! 
 
Groep 4 
In groep 4 zitten 8 kinderen. Er zijn 2 meisjes en daar zijn we heel blij mee. Amelia is ook van De 
Kameleon bij ons op De Morgenster gekomen. Hartelijk welkom familie Kubicz! We zijn dus heel trots 
op onze 2 meiden in groep 4: Rebecca en Amelia! 
De jongens in groep 4 zijn Fabian, Nathan, Joshua, Azahiel, Sander en Matthijs.  
Deze jongens en de meisjes vormen een supergezellig groepje dat nu al heel goed werkt op hun 
tablet! 
 
 



Rekenen 
Groep 3 is met rekenen verdeeld in 2 groepjes. De groepjes werken op hun eigen niveau in hun 
rekenschrift. Groep A leert getallen t/m 12, de begrippen meer, minder en evenveel, turven, een 
aantal vingers herkennen en bouwen met een plattegrond. Groep B leert bussommen, splitsen, 
huppen van 2 en plattegronden. 
 
Groep 4 maakt de sommen op hun tablet, na een instructie op het digibord gaan ze zelfstandig aan 
het werk en wij kunnen de kinderen ‘volgen’ op onze laptop. We leren getallen t/m 100 ordenen, 
optellen en aftrekken met geld, splitsen t/m 20 en uitslagen bij vormen zoeken. 
 
Taal en spelling 
Groep 3 kende het woordje ik al en zij hebben daarna nog veel woorden en letters geleerd de 
afgelopen weken: maan, roos, vis, sok, aan en pen. Heel knap!  
Ook met lezen hebben we 2 groepjes, zij verwerken de geleerde letters en woorden in hun schriftjes 
op hun eigen niveau. 
 
Groep 4 heeft een taalboek en maken de lessen in hun schrijfschrift of in hun werkboek met vulpen. 
Dat is best moeilijk om netjes op en tussen de lijnen te schrijven, maar het gaat al heel goed! 
Met spelling hebben we al verschillende afspraken geleerd. We kennen de korte en de lange klank in 
kip en haas. We leerden woorden met twee verschillende medeklinkers vooraan of achteraan, zoals 
slak en hert. En we kennen woorden met twee verschillende klinkers zoals bij poes. We oefenen op 
onze tablet maar we schrijven ook woordjes in ons spellingschrift. 
 
Levend Water 
We zijn begon met de scheppingsverhalen en de vertellingen over Adam en Eva in het paradijs. We 
leerden daar het lied ‘Zie de zon, zie de maan’ bij. De tweede week lazen we over Kain en Abel en 
over Noach. Daar hebben we het lied ‘Waar hoor je bij’ van Elly en Rikkert  bijgeleerd. Deze week is 
het thema ‘Een nieuw begin’ en we zingen elke dag het lied ‘Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn 
God.’  
Op vrijdag is er altijd een verwerking in het werkboek. 
 
Klassenvergaderingen 
In de eerste weken houden we klassenvergaderingen. In klassenvergadering 1 hebben we het gehad 
over wat er al goed gaat in de klas. De kinderen noemden het rekenen, de gang- en kapstokregels, 
het stil werken in de klas en het luisteren naar de juf. We hebben er in tweetallen over gepraat en 
getekend.  
In klassenvergadering 2 ging het over hoe we omgaan met boeken, schriften, stoelen en tafels. Wat is 
goed en wat is fout? We hebben met elkaar afspraken gemaakt. De resultaten hangen in de gang. 
 
Algemeen 
Zoals u kunt lezen, wordt er hard gewerkt in groep 3/ 4. We zijn heel blij met juf Hils die regelmatig 
een groepje begeleidt, individuele kinderen helpt en ons zo enorm ondersteunt. Vanaf 11 september 
zal er op maandag, dinsdag en woensdag stagiaire Lisette in de klas zijn. Zij zal zich in de volgende 
Sterretjes aan u voorstellen. 
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, horen wij ze graag. 
 
Groeten van groep 3 / 4, Lida en Rudy 

 
 
 



De sterretjes van groep 5 en 6 
Start 

Groep 5/6 is ook al bijna drie weken onderweg in het nieuwe schooljaar. We hadden een leuke start 

in de groep met 14 kinderen, juf Sary en meester Bernard. Allerlei kennismakingsspelletjes gedaan en 

de eerste klassenvergadering is alweer geweest.  

Er gaat best al veel goed! 

 

Jarigen 

Rebekka en Lotte hebben hun verjaardag gevierd. Hartelijk gefeliciteerd meiden!  

 

Werken groep 5 

Inmiddels hebben we de eerste rekentoets alweer gemaakt. In groep 5 ging het vooral over 

doortellen, terugtellen….. Bij spelling waren dat onder andere samengestelde woorden zoals het 

treinspoor en zonnewijzer, maar ook woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep 

of aan het eind van een woord, zoals zebrastrepen en paraplu. 

Bij taal hebben we geleerd wat voorzetsels zijn en waar je op moeten letten bij het schrijven van een 

kort verhaal. 

 

Werken groep 6 

In groep 6 hebben we gewerkt over keersommen, deelsommen en optellen onder elkaar. 

Bij spelling hebben we bijv. gewerkt over woorden waar je achteraan twee keer een u hoort, maar je 

schrijft een e. Dat is het geval bij een woord als fluisteren. 

Bij taal leerden we hoe je een uitnodiging kunt schrijven en wat het gezegde in de zin is. 

 

Engels 

Bij de lessen Engels hebben we de lichaamsdelen vertaald. We hebben al veel Engelse woorden 
geleerd. Hoofd is head, schouders zijn shoulders, been is leg, maar arm is gewoon arm. 
 
Thema/Topondernemers 

Het nieuwe thema bij Topondernemers in groep 5/6 is ‘Op de boerderij’. We hebben al veel gezien, 
gehoord en geleerd. Wij weten al veel dieren die je op een boerderij kunt tegenkomen, maar ook wat 
agrariërs zijn en zuivelproducten. We hebben gezien hoe melk uiteindelijk bij ons in de koelkast 
terechtkomt, maar begint als gras, het eten voor de koe.  
Per tweetal hebben we onze eigen werkkaart, met daarop allerlei leuke en leerzame opdrachten over 
het werken en leven op de boerderij. 
 
Levend water/lied van de week 

We zijn met de verhalen begonnen bij Samuël.  Ondertussen hebben we gehoord hoe Saul koning 

werd en hoe hij het vertrouwen op God verliest.  

Elke maandag leren we een lied dat past bij het thema van Levend Water.  

 

Huiswerk 

Groep 6:  

• Elke week Levend water: maandag mee naar huis - vrijdags is de overhoring. 

• 22 september : Topo toets 2: de hoofdsteden  

 



Hartelijke groet, 

De jongens en meiden van groep 5&6,  

Bernard en Sary 

 
De sterretjes van groep 7 en 8 
Start schooljaar 

We zijn alweer drie weken op school bezig in groep 7/8. Wat went dat snel. We leren elkaar beter 

kennen door het doen van kennismakingsspelletjes en teambouwers. Ook herhalen we veel 

afspraken van de kanjertraining en spelen we de petten uit, hoe het wel en niet moet. We willen u 

bedanken voor de fijne startgesprekken die we hebben gehad. We zien uit naar een mooi en 

leerzaam schooljaar. 

 

Klassenvergaderingen 

Met de klas hebben we al twee vergaderingen gehad. We hebben besproken wat al goed gaat in 

onze groep. Aan de hand daarvan hebben ook gekeken wat we graag zouden willen veranderen qua 

organisatie. De kinderen hebben met elkaar de volgende regels bedacht: 

• Tijdens zelfstandig werken mag je naar de wc als de knijper beschikbaar is.  

• De wc houden we netjes 

• We houden onszelf en de ander schoon. 

• Je houdt je spullen geordend bij je en zorgt ervoor dat ze heel blijven. 

• We gebruiken de spullen waarvoor ze bedoeld zijn. 

• We zorgen ervoor dat er geen beschadigingen op de meubels en vloer komen.  

• We staan netjes in de rij zodra de bel is gegaan en lopen rustig naar binnen als een leerkracht 

het zegt. 

• We zorgen tijdens het buiten spelen dat iedereen gelukkig is.  

• In overleg doe je mee met een spel of maak je andere afspraken.  

• We zijn gelijk  stil als het stilteteken is gegeven.  

• We houden rekening met elkaar door na een waarschuwing te stoppen.  

• Degene die niet luistert krijgt persoonlijk een consequentie.  

• We helpen de juf door klusjes goed uit te voeren.  

• Je mag rustig en zonder de ander te storen door de klas lopen wanneer dit nodig is.  

• Tijdens het zelfstandig werken ben je stil, tenzij je toestemming krijgt om te fluisteren. 

• Bij vragen zet je een vragenkaartje neer en werk je daarna door met de volgende opdracht.  

In de volgende klassenvergadering gaan we het hebben over de omgang met elkaar.  

 

 Doelenmuur en portfolio’s 

We hebben al heel veel geleerd met rekenen, taal en spelling. De eerste toets is ook al gemaakt. Het 

groepsgemiddelde hangt op in de klas op de doelenmuur. Hoe werkt de doelenmuur? Op de 

doelenmuur hangen alle doelen die we per blok of thema moeten halen. We bespreken deze doelen 

vooraf en de kinderen beschrijven in hun eigen portfolio wat ze moeilijk vinden en hoe ze er voor 

gaan zorgen deze doelen te halen. Daarbij schrijven ze ook een streefcijfer op. Door gefocust te zijn 

op wat je moet leren, leer je effectiever. Na elke toets evalueren we of we de doelen hebben gehaald 

en wat we nog extra moeten oefenen. Zo werkt iedereen op zijn eigen leerdoelen.  

 



Gym 

We gymmen als groep van 14:00 tot 15:15. Na de gym lopen we weer naar school. Als uw kind 

zelfstandig naar huis mag, moet u dit even aangeven bij de leerkracht. Wilt u ook even checken of de 

gymschoenen die meegaan met uw kind nog de juiste maat hebben?   

 

Huiswerk 

Om het huiswerk goed bij te houden hebben we agenda’s aangeschaft. Uw kind krijgt deze van 

school. De agenda moet in de tas van uw kind zitten, zodat het nieuwe huiswerk gelijk in de agenda 

kan worden geschreven. De agenda moet ook mee naar huis om thuis een goede huiswerkplanning 

te maken. We willen het huiswerk zoveel mogelijk verdelen over de dagen.  

Elke dinsdag komt er een nieuwe Nieuwsbegrip XL op internet te staan. De kinderen krijgen hiervoor 

een inlogcode en moeten thuis deze hele les maken. De maandag erna wordt gekeken of de kinderen 

het huiswerk hebben gemaakt.  

Op donderdag hebben we Engels. Ongeveer om de 5 weken is hier een toets van. De eerst volgende 

toets is gepland op 21 september.  

Elke vrijdag krijgen de kinderen een Bijbeltekst (memo) mee die ze uit het hoofd moeten leren. Soms 

zijn er ook opdrachten in het werkboek die ze thuis moeten uitvoeren. Deze week moeten de 

kinderen een interview houden over lijden, verdriet en pijn. Het interview moet vrijdag 15 september 

weer mee naar school. We gaan het dan bespreken.  

We hopen dat u als ouders uw kind stimuleert en begeleid in het maken van het huiswerk. Op school 

doen we dit ook door elkaar tips te geven hoe je goed kunt leren en door af en toe te vragen of ze 

het al gedaan hebben of geleerd hebben.  

 

Gaby en Annelies 

 


