
   

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 
Afgelopen maandag hadden de kinderen vrij en was er een studiedag. We hebben met elkaar 

nagedacht over de waarden van onze school en wat die betekenen voor ons als leerkracht en hoe we 

die in de praktijk aan de kinderen laten zien. Ook hebben we het gehad over ons schoolprofiel: wie 

zijn wij en waar staan we voor, hoe is dat terug te zien in ons onderwijs? We hebben mooie 

gesprekken met elkaar gehad. 

Vorige week heb ik aan de ouders van groep 7-8 een mail gestuurd over de vacature. Helaas hebben 

we tot nu toe niemand kunnen vinden. Dit is voor de kinderen en voor de ouders van groep 7-8 

vervelend. We zijn nu druk bezig met het zoeken naar een goede, stabiele oplossing, voor de 

kinderen en voor de school. We krijgen wel signalen van ouders, dat hier veel over gepraat wordt. 

We begrijpen dat het niet fijn is, deze onzekerheid. Toch hopen we dat we dit samen met u als 

ouders kunnen doen. We hebben het als team, als leerkrachten nodig dat we weten dat u om ons 

heen staat en dat u ons draagt in gebed. Want net als voor u, is het ook voor ons spannend. We 

hopen dat u bidt voor onze school, voor de kinderen en voor de leerkrachten! 

Rode regel 

Misschien heeft u weleens gehoord van de ‘rode regel’. Deze uitspraak kwam ooit eens van een van 

de kinderen, bij het opstellen van het contract in de klas, tijdens een klassenvergadering. De rode 

regel betekent dat er duidelijk een grens overtreden is, dan breng je de veiligheid van de anderen in 

gevaar of gebruik je woorden die niet passen en kwetsen. Vanuit de kanjertraining zeggen we ‘het 

gaat wel eens mis, dat lossen we op’. En zo staan we er in. Het gaat weleens mis op school, er 

gebeuren dingen die niet leuk of niet fijn zijn. Maar dat lossen we op. En grensoverschrijdend gedrag 

willen we echt niet op school. De rode regel houdt in, dat kinderen geen waarschuwing krijgen, maar 

gelijk een consequentie krijgen, omdat we heel duidelijk willen zijn, dat dit gedrag niet mag. Als er 

sprake is van het overtreden van de rode regel, dan volgt er een consequentie en wordt u als ouders 

daarvan op de hoogte gebracht. Zo willen we grensoverschrijdend gedrag duidelijk en consequent 

aanpakken. 

 

TSO 

Ook tijdens de TSO is de rode regel van kracht. Als kinderen elkaar moedwillig pijn doen, door te 

schoppen of te slaan, dan moet duidelijk zijn dat dit niet mag. We vinden het fijn als u als ouders bij 

sterretjes 



zo’n situatie het betreffende kind naar binnen stuurt en daar de leerkracht van op de hoogte brengt. 

Zo hopen we met elkaar voor de kinderen duidelijkheid te bieden en ervoor te zorgen dat het op 

school een plezierige, veilige plek is, waar de kinderen zichzelf kunnen zijn. 

 

Volgende week komt Sinterklaas samen met zijn pieten op school. We hopen dat we met elkaar een 

gezellige dag zullen hebben! De kinderen zijn dan de middag vrij. 

Ondertussen is er ook al nagedacht over de Kerst en hoe we dat dit schooljaar willen vieren. Katinka 

is al druk bezig geweest met de voorbereidingen. Er zullen samen met mensen van de Zorgnijverij uit 

Barendrecht allerlei leuke dingen gemaakt worden, die verkocht zullen worden op de kerstmarkt die 

is op vrijdag 22 december, aan het eind van de morgen. We vinden het fijn als u kunt helpen, in de 

kuil hangt een lijst, wilt u die invullen? 

Een speciaal bedankje voor de ouders van de Activiteiten commissie. Zij hebben ervoor gezorgd dat 

de school er gezellig uit ziet, door alle sinterklaasversieringen. Maar zij zijn ook druk bezig geweest 

met de voorbereidingen voor het sinterklaasfeest. Heel hartelijk bedankt daarvoor! We zijn erg blij 

met jullie hulp. 

Met vriendelijke groet, 

Danielle Bakker  

Sint bezoekt Morgenster! 

Het is echt waar… op zijn verjaardag, op dinsdag 5 december, 

brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. We beginnen 

gewoon om 8.45 uur, maar de kinderen mogen hun jas 

aanhouden. Samen met de juf gaan de kinderen naar het 

grote plein om de Sint en zijn Pieten op te wachten. Vaders, 

moeders, kleine broertjes en zusjes mogen daar natuurlijk 

ook bij zijn. Als we hard zingen, weet de Sint precies waar hij 

moet zijn! 

In de kuil zal de Sint officieel verwelkomd worden. Als de kinderen naar hun klassen zijn, is er tot 9.30 

uur gelegenheid voor de kinderen die nog niet op school zitten om de Sint een handje te geven en 

om met hem op de foto te gaan. 

De kinderen van de Morgenster mogen gewoon drinken en fruit mee naar school nemen. Rond 12.00 

uur zwaaien we de Sint en zijn Pieten uit en 12:15 uur gaat de school uit. 

Wij wensen jullie allemaal alvast een heerlijk avondje! 

De activiteitencommissie 

 

 



 

Kerst 
Op 22 december organiseren we op school een Kerstmarkt! We hopen dat u mee wilt denken, 
helpen en werken om de Kerstmarkt tot een succes te maken.  
 
Praktisch  
De kinderen worden tussen 8:30 en 8:45 in de klas verwacht (net als gewoonlijk). Vanaf 9:00 wordt 
er door de kinderen samen met twee medewerkers van de Zorgnijverij in drie rondes gewerkt bij vijf 
verschillende workshops en maken de kinderen prachtige kerstaccessoires. In de klas zorgt de 
groepsleerkracht voor een programma voor de rest van de groep. 
Vanaf 11:45 kunt u uw kind ophalen uit de klas en met uw kind een rondje lopen over de Kerstmarkt 
(hopelijk op het plein). Of samen met uw kind uw zelfgebakken oliebollen verkopen. Of samen met 
uw kind warme chocolademelk verkopen. Of … (vult u maar in!) De kerstaccessoires die de kinderen 
met de medewerkers van de Zorgnijverij hebben gemaakt, worden verkocht ten bate van de 
Zorgnijverij (www.zorgnijverij.nl). We willen de kinderen meegeven dat het mooi, goed en fijn is om 
je in te zetten voor een ander. 
 
Om deze dag te laten slagen, hebben we u nodig. Wij zoeken: 

- Vijf volwassenen die een groepje van ongeveer vijf kinderen een helpende hand willen 
bieden van 8:45 tot 11:15 bij het maken van kerstaccessoires van hout. 

- Daarnaast; hoe leuk zou het zijn als er ook wat te eten en te drinken te koop is?! Lijkt het 
u leuk om iets te regelen? 

- Of wilt u iets betekenen bij het in Kerstsferen brengen van het plein? 
- Wilt u Kerstmuziek verzorgen? 
- Wilt u een uitnodiging ontwerpen? 
- Of heeft u nog een ander idee? 
-  

We horen het graag! Schrijf u in op de lijst in de hal. Daarnaast nodigen we u uit om buren, vrienden, 
familie, etcetera uit te nodigen om een kijkje te komen nemen. Wij kijken er vast naar uit! 



Kosteloos materiaal 
Beste ouders, de afgelopen tijd heeft een aantal van u doosjes, wc-rollen, bakjes, en dergelijke voor 
ons gespaard. Bedankt daarvoor! We hebben op het moment van alles voldoende. De berging is goed 
gevuld. Als u weer iets voor ons kunt sparen, dan hoort u dit van ons! 
 

De sterretjes van groep 1 en 2  
 Sinds de Goedheiligman is verschenen in het Sinterklaasjournaal is een groot deel van de groep in de 

ban van in het water gevallen pakjes, een verdwenen boek en allerlei andere zorgelijke 

gebeurtenissen. Gelukkig komt het elk jaar weer goed! 

De afgelopen weken zijn de kinderen bezig geweest met het afvinken van allerlei activiteiten op het 

Pietendiploma. Het feest waar het hart van de kinderen op het moment vol van is, heb ik gekoppeld 

aan bepaalde KIJK!-doelen die ik deze periode aan wilde bieden. U snapt wel dat ik verder weinig 

hoef te doen om hen te motiveren! Op het Pietendiploma staat: 

-          Veters strikken (ontwikkelingslijn: kleine motoriek) 

-          Huppelen (ontwikkelingslijn: grote motoriek) 

-          Daken (klimrek) beklimmen (ontwikkelingslijn: grote motoriek) 

-          Pakjes (pittenzakjes) bezorgen (ontwikkelingslijn: grote motoriek) 

-          Over daken balanceren (ontwikkelingslijn: grote motoriek) 

-          Verlanglijstje schrijven (ontwikkelingslijn: kleine motoriek en beginnende geletterdheid) 

-          Sintje/Pietje maken (ontwikkelingslijn: kleine motoriek) 

-          Verkleden + knopen open/dicht (ontwikkelingslijn: kleine motoriek) 

-          Paard vouwen (ontwikkelingslijn: kleine motoriek) 

-          Schrijfpatroon maken (ontwikkelingslijn: kleine motoriek) 

-          Rijmen (ontwikkelingslijn: auditieve waarneming) 

-          Werkblad pakjes dobbelen (ontwikkelingslijn: beginnende gecijferdheid) 

-          Tekening maken van mezelf als Sint/Piet (ontwikkelingslijn: tekenontwikkeling) 

-          Kralenplank (ontwikkelingslijnen: kleine motoriek, visuele waarneming en beg. gecijferdheid) 

-          Boot bouwen in de bouwhoek (ontwikkelingslijn: ruimtelijke oriëntatie) 

-          Cadeaus inpakken (ontwikkelingslijn: ruimtelijke oriëntatie) 

Komende dinsdag komt Sinterklaas naar school en maken we er een mooi feest van! Donderdag 

ruimen we alle Sinterklaasspullen op en starten we met het afsluiten van het thema: ‘de wereld om 

mij heen’. Wilt u de portfoliomap uiterlijk donderdag 7 december (weer) mee naar school geven? 

Dan gaan we de map weer vullen met werkjes. Vast bedankt! 

Groeten, Katinka 

De sterretjes van groep 3 en 4 
De school is in Sinterklaassfeer maar ook in de klas zijn we met 
Sinterklaas bezig. 
De kinderen hebben een rekenboekje met Sinterklaassommen. We 
herhalen bus-sommen en plussommen en soms zitten er sommen 
bij die we nog niet helemaal goed weten maar dan is het fijn als we 
elkaar kunnen helpen. Natuurlijk gaan we donderdag ook nog een 
keer pietengym doen. 
Groep 3 is al bij kern 5 en we leren weer een heleboel nieuwe letters. 



Groep 4 leert deze week bij spelling de afspraak met de ei. Voor woorden met een ei zijn geen 
afspraken je moet de woorden gewoon onthouden en daarvan een foto in je hoofd maken. 
 
De leerdoelen die de kinderen bedacht hebben bij het thema post zijn bijna allemaal al aan bod 
gekomen. 
In de hoeken hebben we bijvoorbeeld geleerd om een brief te schrijven. 
 
Volgende week vieren we op 5 december het Sinterklaasfeest en op woensdag 6 december hebben 
wij weer een feestje in de klas want dan is Raphaël jarig. 

 
     
 
Groetjes van groep 3 en 4 ,Rudy Lisette en Lida 
De groetjes van groep 3 en 4, Rudy, Lisette en Lida 

 
De sterretjes van groep 5 en 6 
5 december 
Nog even en dan komt de Sint ook bij ons op school. Vol verwachting klopt ons hart! Bijna 
alle kinderen werken al aan hun surprise en sommige kinderen hebben hem zelfs al af. Sinds 
kort weten wij van groep 5/6 ook precies hoe zwarte Piet werkt en wat hij allemaal moet 
doormaken ☺ 
 
Gym en Engels 
Tijdens de gymlessen hebben wij ‘pietengym’. We klimmen op daken, gooien pakjes door de 
schoorsteen en springen van hoog naar laag en weer terug. Bijna alle kinderen hebben nu 
ook hun Pietendiploma, dus het wordt dit jaar een makkie voor de Sint. 
Naast gym hebben we elke donderdag in groep 5/6 ook Engels. In beide groepen zijn we 
inmiddels aangekomen aan het einde van Unit 2. Unit betekent ‘hoofdstuk’. In groep 5 
hebben we in Unit 1 geleerd hoe je mensen (vader, moeder, broer, zus, jongen, meisje) in 
het Engels noemt en we hebben allerlei landen in het Engels geleerd. In Unit 2 werken we nu 
over ‘food’. Dat betekent ‘eten’. In groep 5 weten we wat ontbijt, banaan, chocola, 
sinaasappel en melk in het Engels is. Wist u dat je pizza en water in het Engels gewoon 
hetzelfde schrijft? 
In groep 6 hebben we in Unit 1 geleerd hoe je mensen beschrijft. De kleren die ze dragen, 
welke kleur haar ze hebben en of ze groot, klein, jong of oud zijn. In Unit 2 werken we nu 
over ‘shopping’. Dat betekent ‘boodschappen doen’ of ‘kopen’. Het is handig om te weten 
wat fish, carrots, meat, sweets en vegetables zijn. We leren het allemaal. 
 
 
 



Levend Water 
De vertellingen uit de Bijbel zijn uit het Oude Testament. In de afgelopen weken hebben we 
nagedacht over verschillende koningen. Koningen uit het rijk van de tien stammen (Israël) en 
koningen uit het rijk van de twee stammen (Juda en Benjamin). Soms komen er dan ook 
minder bekende koningen voorbij als koning Achazja, koning Jehu, koningin Athalia en 
koning Josia. 
 
Begrijpend lezen 
Op dinsdagmorgen lezen we in groep 5/6 elke week een tekst uit Nieuwsbegrip. Dat zijn 
actuele lessen begrijpend lezen. Dat is prettig, want de teksten sluiten meestal goed aan bij 
wat die dagen in het nieuws is. In de afgelopen weken hebben gewerkt, gepraat en het 
jeugdjournaal bekeken over de onderwerpen ‘Wolf gezien op de Veluwe’, ‘50 jaar Bijlmer’ en 
‘Meer buitenlandse zwerfhonden’. Zo komen we nog meer te weten over onderwerpen waar 
mensen vaak over praten. 
 
Verkeer 
Tijdens de laatste verkeerslessen ging het over het onderwerp: ‘Hoe val je op?’ Als het slecht 
weer is, is het handig om felle kleding te dragen, om goed op te vallen. Je kunt ook maar 
beter goede verlichting hebben op je auto of fiets om veiliger te zijn. We hebben ook 
nagedacht over de vraag of je eigenlijk wel veilig kunt spelen op straat en waar dan. 
Uiteraard hebben we weer nieuwe verkeersborden geleerd. 
 
Leren thuis 
Engels groep 5 en 6 
7 december 2017   Unit 2 (allemaal linkerkant) 
21 december 2017   Unit 2 (groep 5 rechterkant, groep 6 helemaal) 
Topografie groep 6 
8 december 2017   Gelderland 
22 december 2017   Flevoland 
 
Groetjes van de jongens en meiden van groep 5/6 , Bernard en Sary 

De sterretjes van groep 7 en 8 
Het is al even geleden dat u wat over onze groep las in de Sterretjes. 
Naast hard werken, vieren we ook af en toe een feestje.  
Sarah en Noah waren jarig en hebben getrakteerd. Bedankt voor de traktatie. We 
hebben ervan genoten. Vrijdag hopen Ruben en Sem jarig te zijn. Dubbel feest!  
Alle jarigen: gefeliciteerd! 
 
Surprises 
De surprises mogen maandagmiddag 4 december na schooltijd al ingeleverd worden. Lukt dat niet, 
dan is het inleveren op dinsdag 5 december, ruim voordat de tweede bel is gegaan, ook prima! 
 
Levend Water 
We luisteren naar de verhalen met als thema: Geloof gevraagd.  
We houden ook regelmatig een gesprekje naar aanleiding van het Bijbelverhaal. Mooi om dan nog 
extra aandacht voor de diepere betekenis van de Bijbelse boodschap te vragen. Veel leerlingen 
denken goed mee. 
Volgende week is het thema: Horen, zien en... Daarna werken we twee weken over Kerst. 



 
Rekenen 
Beide groepen hebben een blok afgerond met een toets. De resultaten zijn per groep verschillend. 
Groep 7 vond de toets erg lastig. Er is nu aandacht voor een stuk herhaling. De sommen worden 
complexer. Dat vraagt om een stapsgewijze aanpak. Veel leerlingen maken tijdens het gezamenlijke 
proces gebruik van de aangeboden rekenstappen, maar tijdens het zelfstandig werken en bij een 
toets, zien we daar te weinig van terug.  
Bij groep 8 heeft een enkeling een stukje extra begeleiding nodig. 
 
Taal 
Groep 8 werkt over het thema Geld. We leren woorden bij het thema imago en geld.  Er is ook 
aandacht voor uitdrukkingen. We leren ook wat standaardtaal is en groepstaal. Verder is er aandacht 
voor het benoemen van zinsdelen, verkleinwoorden maken, hoofdletter en leesteken gebruik. 
Groep 7 werkt over hetzelfde thema. Zij leren woorden bij het thema uitvinden en kopen/verkopen. 
Er wordt ook aandacht gevraagd voor synoniemen. Daarnaast leren we om het gezegde te vinden, 
het bijvoeglijk naamwoord herkennen en van een werkwoord een bijvoeglijk naamwoord te maken. 
In de les wordt duidelijk uitleg gegeven en stapsgewijs ingeoefend. Is de les af, dan moet er goed 
worden nagekeken en foute antwoorden moeten worden gecorrigeerd. Zo leren de leerlingen 
kritisch te zijn op eigen werk en zich te focussen op het leerdoel. 
 
Topondernemers 
We werken over het thema Multimedia. De meeste groepjes werken serieus aan hun opdracht. De 
opdrachten zijn erg uiteenlopend. Bij de presentatie moet je kennis overbrengen. Best lastig, maar 
wel een goede oefening en uitdaging. Zo leer je zelf en zorg je ook voor het delen van informatie, 
zodat de ander ervan leert. 
 
Gymles 
Het is belangrijk dat alle leerlingen hun gymkleding bij zich hebben. Het komt helaas te vaak voor dat 
leerlingen dit vergeten zijn. Helpt u mee om hen eraan te herinneren? 
 
Klassenbord 
Wilt u ons laten weten dat u de berichtjes volgt door gelezen berichtjes een ‘like’ te geven en/of een 
reactie te plaatsen? Zo weten we zeker dat berichten aankomen en dat de tijdsinvestering het waard 
is dit te blijven doen naast de overige vormen van informatie delen. 
Mocht u de inloggegevens vergeten zijn, kom dan gerust lans voor nieuwe gegevens! 
 
Afspraken maken 
Momenteel wordt er gezocht naar een geschikte kandidaat voor de openstaande vacature. Zodra 
deze vervuld is wordt het weer makkelijker om extra gesprekken aan te vragen indien u dit wenst. 
Het is helaas niet mogelijk om op korte termijn een afspraak in te plannen, omdat de dagen tot de 
kerstvakantie al volgepland zijn. Uiteraard kunt u altijd even bij ons terecht om eventuele zorgen kort 
te uiten of per mail kenbaar te maken. 
Wij hopen hiervoor op uw begrip. 
 
Data 
4-12: gymles door juf Sary 
5-12: vrij vanaf 12:00 uur 
 
Huiswerk:  
Vrijdag 1 december Levend Water memo 14 
Vrijdag 8 december Levend Water memo  15 
Donderdag 14 december: Engels Unit 3 


