
   

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 
U heeft vast allemaal wel de prachtige vloer in de school gezien. Het ziet er erg mooi uit en we zijn er 

ook blij mee. Een aantal ouders heeft de maandag na de vakantie geholpen met het terugzetten van 

kasten, bureaus en dozen. Heel hartelijk bedankt voor de hulp, erg fijn! 

Woensdag was het dankdag en met de weekopening hebben we stil gestaan bij het thema aan de 

hand van het Bijbelverhaal over de apostel Filippus en de man uit Ethiopië. Dit verhaal werd verteld 

door dominee Kroeze. Wat fijn om zo met elkaar onze God te mogen danken! 

Ook dit jaar is er weer een leerlingenraad. 

Deze zat vorig jaar nog een beetje in de 

opstartfase, daarom hebben we er dit 

schooljaar voor gekozen om de kinderen 

die vorig jaar in de leerlingenraad zaten, 

ook dit jaar weer te vragen. In groep 5 is er 

een verkiezing geweest en zijn twee 

leerlingen gekozen. De eerste vergadering 

is alweer geweest. In deze Sterretjes vindt u 

het verslag van de eerste vergadering, dat gemaakt is door Pauline, zij is de secretaris van de 

leerlingenraad en maakt de verslagen van de vergaderingen. 

Eens in de twee of drie jaar wordt er door een onafhankelijk bureau een tevredenheidsonderzoek 

uitgezet. Vorig schooljaar is dat onderzoek gedaan bij leerlingen, zij hebben toen op de computer 

vragenlijsten ingevuld. Dit schooljaar willen we graag van u als ouders weten hoe u onze school 

ervaart. Daarom wordt er een oudertevredenheidsonderzoek ingesteld. We vinden het fijn als u tijd 

neemt om deze vragenlijst in te vullen. U krijgt daarvoor digitaal, via de mail een uitnodiging en kunt 

de lijst ook digitaal invullen. Deze mail ontvangt u op 10 november. 

De sollicitatieprocedure voor een leerkracht voor groep 7-8 is weer gestart. We hopen dat we een 

fijne leerkracht voor de groep kunnen vinden. We zullen u op de hoogte houden van de stand van 

zaken.  

sterretjes 



De komende week is er tijd voor collegiale consultatie. Dat houdt in dat collega’s bij elkaar in de klas 

gaan kijken. Aan de hand van een vraag die je zelf hebt, ga je kijken bij een collega of vraag je een 

collega met je mee te kijken om zo van en met elkaar te leren.  Als uw kind thuis komt, dat er een 

andere juf of meester in de klas stond of een andere juf voor de groep stond, dan weet u waardoor 

dat komt.  

Met vriendelijke groet, 

Danielle Bakker  

Onderwijs op niveau 
Ieder kind is anders. Wij, leerkrachten van de Morgenster, willen ieder kind laten stralen. Dat vraagt 
onderwijs op niveau. Elk kind heeft andere dingen nodig. Van ons als leerkrachten, van zijn of haar 
klasgenoten en van u als ouders.  
 
Over de begeleiding van kinderen met een hoog denkniveau hebben we de afgelopen jaren meer 
kennis opgedaan. Kinderen met een hoog denkniveau leren vaak gemakkelijk waardoor zij 
vaardigheden als bijvoorbeeld doorzetten, fouten maken, plannen en samenwerken niet zo goed 
ontwikkelen. Dit zijn vaardigheden die wel belangrijk zijn om alle talenten tot uiting te kunnen laten 
komen, nu, maar ook zeker in de toekomst. Daarom willen we kinderen deze vaardigheden aanleren.  
 
Als school willen we extra hulp het liefst in de klas bieden. Zo kan een kind in een veilige omgeving 
ontwikkelen en blijft de groepsleerkracht "de regie" houden. Bij sommige kinderen hebben we 
besloten dat het beter is om buiten de klas tegemoet te komen aan bepaalde onderwijsbehoeften.  
 
Voor kinderen met een hoog denkniveau wordt er op dinsdagochtend buiten de groep onderwijs 
geboden, van 9:00-10:00 uur voor enkele kinderen uit groep 6-8 en van 10:45-11:45 uur voor enkele 
kinderen uit groep 1-5. Dit noemen we de plusklas. Praktisch zijn de kinderen bezig met het 
uitvoeren van opdrachten die aansluiten bij het thema. Dit doen zij individueel of samen. Katinka de 
Jager begeleidt de kinderen en helpt hen om hun werk naar een hoger niveau te tillen. Zij helpt hen 
met het opstellen van een plan en evalueert elke week met de kinderen. Tijdens het plusklasmoment 
voor de kinderen uit groep 6-8 wordt er alleen maar in het Engels gesproken. De kinderen uit groep 
1-5 spreken gewoon Nederlands.  
 
De kinderen oefenen tijdens het plusklasmoment vaardigheden waarmee zij beter tot leren kunnen 
komen en ook in de klas (en soms thuis) gaan de leerlingen verder met deze opdrachten. Katinka 
koppelt terug naar de groepsleerkrachten wat de kinderen hebben gedaan op dinsdagmorgen en aan 
welk doel het kind werkt. Bij vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.  
 

Van de leerlingenraad 

Hallo allemaal, 
In de leerlingenraad hebben we als allereerst kennis gemaakt met elkaar, en de nieuwe kinderen 
hebben we uitgelegd wat we doen tijdens de leerlingenraad en hoe we dat doen. Daarna hebben we 
de dingen besproken die goed gaan op school: 

➢ De TSO. 
➢ Er zijn bijna geen ruzies buiten. 
➢ Het zelfstandig werken in de klas. 
➢ Regels in de gang en kuil. 

 



Ten tweede hebben we afgesproken wanneer we de volgende leerlingenraad hebben en dat zal in 
december plaats vinden. En ten derde hebben we de verbeterpunten besproken: 

➢ Op het voetbalveld willen ze gras en netten zodat de bal niet zo snel over het hek gaat. 
➢  De snappets werken niet altijd. 
➢ Het luisteren buiten bij de TSO gaat niet altijd goed. 
➢ Bij de toiletten gaat het niet altijd goed. En soms niet zo lekkere luchtjes. 
➢ We willen buiten ook strengere maatregelen, en iedereen moet dezelfde straf krijgen. 
➢ De materialen moeten op tijd besteld worden. 

 
Tot slot gaan we ook nog een leuk plekje opzoeken in de school, waar we informatie geven van de 
leerlingenraad. 
 
Groeten van de leerlingenraad: 
Ashlyn, Timon, Boaz, Jorinde, Selah, Sem, Noah en Pauline 
 

Kamronde 
Afgelopen week zijn de kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Er is niets gevonden!! 
Hartelijk bedankt voor jullie tijd, Nanja, Janny en Tanja! 
 

De sterretjes van groep 1 en 2  
Wat werd de fantasie geprikkeld vorige week maandag! Er was flessenpost in de klas. Wat bleek, 

PomPom was in de herfstvakantie naar Australië geweest met het vliegtuig. Helaas was het vliegtuig 

op de terugweg neergestort. Met PomPom ging gelukkig alles goed. Hij was terecht gekomen op een 

onbewoond eiland samen met de anderen uit het vliegtuig. Eén probleem: er was geen brievenbus 

dus kon hij ons geen brief sturen via PostNL. Gelukkig bedacht hij een oplossing: flessenpost! Via de 

flessenpost liet hij ons weten dat het goed gaat en dat hij hopelijk snel weer naar de klas zou komen. 

Afgelopen maandag kregen we weer post. Deze keer een gewone envelop met een brief. Weer van 

PomPom! Bleek dat hij en de anderen uit het vliegtuig zijn opgepikt van het onbewoonde eiland. Hij 

is nog niet in de klas, maar schreef dat hij eerst even aan het bijkomen is. Op de brief stonden twee 

adressen: die van de Morgenster en het adres van de ‘afzender’. Lastig woord! Deze week schreven 

we een brief terug en we hebben die gepost in de (echte) brievenbus. Hopelijk wordt de brief snel 

aan PomPom bezorgd!  

Het thema is ‘de wereld om mij heen’. In de groepen 1-4 richten we ons vooral op de post. In de 

gymzaal hebben we een PostNL-punt gemaakt. In de zandbak worden schatkaarten geschreven en 

wordt er naar de schat gezocht. In de bouwhoek worden er mini-envelopjes bezorgd bij de prachtig 

gebouwde huizen. Vorige week zijn we vooral bezig geweest met bedenken wat we allemaal willen 

leren en moeten maken rondom het thema. Deze week zijn we ook gestart met werkactiviteiten. 

Sommige activiteiten zijn bedacht door de kinderen, andere activiteiten bedenk ik met behulp van 

KIJK!.  

Deze week staan we ook stil bij dankdag. In de weekopening heeft dominee Kroeze al wat over 

dankdag vertelt. De Bijbelverhalen deze week sluiten ook aan bij dankdag. Vorige week heb ik 

verhalen vertelt over Elia en Elisa en volgende week vervolg ik de verhalen uit de tijd van Elisa.  

Tot zover het nieuws uit de Sterretjes deze week. Voor vrijwel dagelijkse updates: volg ons via 

Klasbord! (Hebt u een bericht op Klasbord gelezen/gezien? Wilt u dan op het duimpje klikken? Dan 



zie ik welke ouders welke berichten hebben gelezen en kan ik eventuele mooie momenten alsnog 

met ouders delen. Vast bedankt!) 

Met vriendelijke groet, 

Katinka de Jager 

De sterretjes van groep 3 en 4 
De eerste dag na de herfstvakantie hebben we de verjaardag van Rebecca 
gevierd. Zij trakteerde klas op een vrolijke vishengel.  

 
Dinsdag 7 november is Jachin jarig  en woensdag 8  
november hebben we weer een feestje in de klas  
want dan is Raphaël jarig. Jongens, alvast van harte  

gefeliciteerd en een fijne verjaardag.       
 
Groep 3 
Volgende week starten we met kern 4 van Veilig Leren Lezen. We hebben al een heleboel nieuwe 
woorden en letters geleerd. 
In de leesboekjes die bij de methode horen, worden de teksten die we lezen dan ook steeds langer. 
Na kern 6 nemen we de DMT –toets  en een AVI-toets af, beide toetsen zijn van Cito. 
Onderaan de sterretjes vertel ik daar wat meer over. 
Met rekenen zijn we gestart met blok 6. Aan het einde van dit blok kunnen de  kinderen: 

1. tellen t/m 20 in huppen van 2 en 5. 
2. kinderen kunnen een hoeveelheid aflezen t/m 20 op de kralenketting met meer dan  
 20 kralen. 
3. kinderen kunnen vanuit de buscontext in erbij- en eraf-situaties t/m 20 een  

  pijlnotatie hanteren. 
4. kinderen kunnen de hele uren aflezen op een analoge klok. 

De toetsdoelen van dit blok hangen ook in de klas en in de gang. 
 
Groep 4 
Misschien heeft u al gehoord dat we een begin hebben gemaakt met Nieuwsbegrip. Dit is de 
methode die wij op school gebruiken. Om goed te begrijpen tijdens het lezen waar de tekst over 
gaat, moet je gebruik maken van strategieën. Samenvatten is  ook een strategie. Groep 4 leert de 
komende weken hoe je een samenvatting moet maken. Vraag gerust aan uw zoon of dochter of je 
eens in zijn/haar map van Nieuwsbegrip mag kijken. 
Met rekenen zijn we de afgelopen week begonnen in blok 4. 
De toetsdoelen van dit blok zijn : 

1. de tafel van 2  
2. sommen bij sprongen maken 
3. getallen tot 100 tussen tientallen zetten 
4. deelsommen maken. 

Het nieuwe thema van Topondernemers is : De wereld om ons heen. We richten ons samen met 
groep 1 en 2 op de post. Eerst hebben we als groep 3 en 4 een brainstorm gehouden en daarna 
hebben we een leervraag beantwoord. Deze leervragen hangen achter in de klas aan het prikbord. 
U heeft vast wel gezien dat er mooie envelopjes aan het bord hangen, daarin zit een leervraag en als 
deze beantwoord is,  gaat de envelop dicht. 
Elke week gaan we met groep 1 en 2 in de hoeken en leren we nog veel meer over de post en één 
dag per week, maandag of dinsdag, werken we in de klas over het thema. 
 

2 Raphaël 

1 Jachin 



De Bijbelverhalen gingen de afgelopen weken over Jacob en Esau en volgende week beginnen we 
met de verhalen over Jozef. 
 
De DMT en Avi –toets van CITO 
DMT staat voor drie minuten toets. De drieminutentoets meet hoe nauwkeurig en hoe snel je kind 
kan lezen door vast te stellen hoeveel losse woorden je kind in drie minuten tijd kan lezen. 
De drieminutentoets wordt bij ieder kind individueel afgenomen door de leerkracht. 
De leerling krijgt een kaart waarop vijf of vier rijen van dertig losse woorden staan. Het kind moet 
proberen om in één minuut zoveel mogelijk van die woorden hardop te lezen. De woorden moeten 
per rij, van boven naar beneden, worden gelezen. 
Per drieminutentoets kan je kind drie verschillende kaarten te lezen krijgen, waarvoor steeds één 
minuut leestijd per kaart is. De drieminutentoets wordt voor het eerst afgenomen halverwege groep 
3. De meeste leerlingen kunnen dan nog geen woorden lezen die langer zijn dan één lettergreep. 
Leeskaart 3 wordt deze eerste keer dan ook nog niet gebruikt (tenzij een kind echt een grote 
leesvoorsprong heeft). In groep 4 leest je kind elke keer alle kaarten. 
 

Waarom losse woorden lezen? 
Bij de drieminutentoets moet je kind zo veel mogelijk losse woorden lezen binnen een beperkte tijd. 
Dat is natuurlijk een wat rare, onnatuurlijke manier van lezen, want wanneer lees je in het dagelijks 
leven nu losse woorden? En ook nog eens met een stopwatch in de hand… En is het niet veel 
belangrijker dat een kind een tekst kan lezen én begrijpen (en dat het plezier beleeft aan lezen!) dan 
dat het in hoog tempo woorden opdreunt? Toch zit er wel een gedachte achter deze manier van 
toetsen. 
Een van de doelen van de DMT is om eventuele leesproblemen vast te stellen en daarvoor is het 
lezen van losse woorden heel geschikt. Bij het lezen van losse woorden kan je kind namelijk geen 
gebruik maken van de context om een woord te voorspellen. Dat is iets wat vooral zwakkere lezers 
doen om te compenseren als het ‘decoderen’ van letters tot woorden nog niet zo goed lukt. Goede 
lezers ontsleutelen woorden bijna altijd zonder gebruik te maken van de context. Door de test uit te 
voeren met losse woorden, wordt dus gelijk duidelijk of je kind de context nodig heeft bij het lezen of 
niet. Deze informatie kan de leerkracht vervolgens gebruiken om je kind beter te leren lezen. 
De twee andere doelstellingen van de DMT zijn het bepalen van het niveau van technisch lezen en 
het vaststellen van de progressie van je kind. Ook daarbij is het lezen van losse woorden handig. 
 

Hoe belangrijk is de drieminutentoets? 
Het toetsen van losse woorden geeft informatie over de vraag of je kind de elementaire 
leeshandeling al beheerst. Dat is vooral belangrijk in groep 3 en groep 4. De meeste kinderen hebben 
het decoderen van letters tot woorden vanaf dat moment goed onder de knie. Vanaf dat moment 
wordt het veel belangrijker dat een tékst vlot wordt gelezen en goed begrepen. 
 
Avi-toets 
Snel kunnen lezen is een belangrijke vaardigheid om informatie te kunnen verwerken. Daarom wordt 
er op school veel aandacht aan besteed. Tempolezen is een oefenvorm om het leestempo omhoog te 
krijgen. Sneller lezen is belangrijk, omdat kinderen dan makkelijker onthouden wat ze gelezen 
hebben. Wanneer kinderen te langzaam lezen, zijn ze de eerste woorden al vergeten, voordat ze bij 
het laatste woord zijn. Een veelgebruikte methode in groep 3 om het leestempo te verhogen is Veilig 
en vlot of race-lezen waarin het automatiseren van het woordbeeld (los van de context) een 
sleutelrol speelt. 
AVI-toetsen zijn een middel om vast te stellen op welk AVI-niveau een leerling leest. Bij deze toets 
leest de leerling een kaart met een tekst, oplopend in moeilijkheidsgraad. Het gaat hierbij om de 
vlotheid waarmee de leerling de tekst kan voorlezen. 
 
De groetjes van groep 3 en 4, Rudy, Lisette en Lida 



De sterretjes van groep 5 en 6 
Nieuw thema 
In groep 5/6 zijn we na de herfstvakantie begonnen met ons nieuwe thema: Multimedia! Eerst 
vroegen we ons nog af wat dat precies inhield, maar het werd al snel duidelijk. Elke dag komt er in de 
wereld om ons heen talloze soorten van media voorbij. Meer dan je denkt. We zijn begonnen met ‘de 
weg van de brief’. Dat was een presentatie van de meester over wat er allemaal nodig is om een 
brief, kaart of pakje van afzender naar geadresseerde te krijgen. Ook hebben we geleerd wat er 
vroeger allemaal werd gebruikt. We hebben geleerd wat een telegraaf is en een telefoon met een 
draaischijf en een fax. Daarna werd het tijd om zelf aan de slag te gaan met het nieuwe thema. 
Sommige kinderen maken een poster, een tijdschrift of een hoorspel. Andere kinderen maken een 
tekenfilm of houden een interview met een ICT’er. Dat hoort allemaal bij Multimedia. Leuk dat de 
andere groepen over hetzelfde onderwerp werken. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
 
31 oktober/Dankdag 
Op de laatste dag van oktober en de eerste dag van november mochten we stilstaan bij 
Hervormingsdag en Dankdag. Op 31 oktober (en de dagen daarvoor) hebben we veel gehoord over 
Maarten Luther. Hij spijkerde 500 jaar geleden 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg. 
We hebben geleerd dat er vanaf dat moment veel in de kerk veranderd is. We hebben ook geleerd 
wie Maarten eigenlijk was, wat hij veranderen wilde en welke gevolgen dat had.  
Wat zijn er een hoop onderwerpen te bedenken waar je allemaal voor kunt danken. Meer dan je 
denkt! Op Dankdag konden wij er een heleboel bedenken. We hebben de meeste daarvan ook 
opgeschreven en er met elkaar over gesproken. Bijna alle kinderen hadden wel één of meerdere 
onderwerpen bedacht. Op Dankdag zelf hebben we voor al deze onderwerpen gedankt!   
 
Rekenen 
De afgelopen weken hebben we in groep 5 bij rekenen veel aandacht gegeven aan keersommen, 
klokkijken (analoog en digitaal) en de getallenlijn. De komende weken komen daar de geldsommen 
bij en de deelsommen. Het is heel belangrijk dat we alle keersommen uit het hoofd kennen. Dan is 
het gemakkelijker om de andere sommen uit te rekenen. Veel kinderen oefenen niet alleen op 
school, maar ook thuis met keersommen. 
In groep 6 oefenen we ook met klokkijken en keersommen die natuurlijk wat moeilijker zijn dan in 
groep 5. Daarnaast oefenen we sinds een paar weken met verhoudingstabellen. Die waren nog best 
lastig bij de laatste rekentoets, dus daar oefenen we gewoon mee door in de komende tijd. 
 
Huiswerk groep 5/6 
Elke week hebben we Engels op het programma staan. De woorden die we tegenkomen in de les 
krijgen de kinderen nu ook mee als huiswerk. Als u hier nog vragen over heeft, hoor ik het graag. 
 
Engels groep 5 en 6 
9 november 2017   Unit 1 (allemaal linkerkant) 
23 november 2017   Unit 1 (groep 5 rechterkant, groep 6 helemaal) 
7 december 2017   Unit 2 (allemaal linkerkant) 
21 december 2017   Unit 2 (groep 5 rechterkant, groep 6 helemaal) 
Topografie groep 6 
10 november 2017   Drenthe 
24 november 2017   Overijssel 
8 december 2017   Gelderland 
22 december 2017   Flevoland 
 
Hartelijke groet, groep 5 en 6  



De sterretjes van groep 7 en 8 
Na de herfstvakantie is juf Ria gestart in de groep en daar zijn we erg blij mee en dankbaar voor! 
Tevens was dat ook het moment om de groepjes te veranderen zoals u wellicht al gezien had via 
Klasbord. Tot aan de Kerstvakantie blijft de opstelling zoals deze nu is, tenzij het nodig is om 
eerder een ruil te maken van plek.  
 
Nieuwsbegrip 
Begrijpend lezen wordt aangeboden via Nieuwsbegrip. Momenteel ligt de focus in de groep op 
het aanbieden van de strategieën die nog lastig zijn voor het merendeel van de groep n.a.v. de 
gemaakte bloktoets. Deze week zijn we bezig geweest met verbanden: verwijswoorden en 
signaalwoorden.  
Elke dinsdag staat er voor de leerlingen een nieuwe huiswerkles klaar die zij thuis online dienen 
te maken. Hierover bent u eerder geïnformeerd. Helaas is het zo dat nog niet alle leerlingen hier 
goed aan denken! Mocht nu blijken dat leerlingen op maandag de huiswerkles niet hebben 
uitgevoerd, dan maken zij deze na de gym en na schooltijd op school in de kuil.  
 
Topondernemers 
Schoolbreed werken we de komende weken over het thema multimedia. Vorige week zijn we 
gestart met de intro van dit thema in onze groep. Naast de intro was er ook aandacht voor hoe 
er wordt gewerkt met topondernemers. Waar zoek je informatie, wat is het product wat je gaat 
maken en aan welke eisen moet het voldoen. Hoe kun je dat wat er geleerd is tijdens het maken 
van de opdracht presenteren, zodat de ander er ook van leert. We hopen op leerzame lessen. 
 
Levend Water 
De komende weken zullen de volgende thema's aangeboden en besproken worden in de groep:  

• week van  6 november: Johannes de Doper profeteert van de komende Messias. 
• week van 13 november: De Redder van de wereld begint Zijn werk en ontmoet de grote 

chaosmaker.  
• week van 20 november: Het gaat Jezus om je hart.  

Lezen 
Vanmiddag kregen we van de bibliotheek een pakket boeken. Voor elke leerling van groep 7 en 
8 een boek: Cyberboy. Behalve het boek zit er een lespakket en een ouderbrief bij. De brief gaat 
vrijdag mee naar huis. Belangrijk om daar kennis van te nemen.  
 
Belangrijke data 

• maandag, wekelijks: huiswerkles Nieuwsbegrip af voor 8:30 uur 
• dinsdag 7 november: toets Europa (topo)  
• donderdag 9 november: toets Engels (unit 2) 
• woensdagmiddag 15 november: scholenmarkt in sporthal Olympiade (zie eerder 

verstrekte informatiebrief: U gaat toch ook met uw kind?!)  
• donderdag 23 november: gastles 'techniek in de klas' 
• vanaf vrijdag 10 november: memo Levend Water 
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