
   

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 
Nog een paar dagen en dan is het kerst, we leven toe naar het feest van de geboorte van Jezus. In 

deze donkere dagen, mogen wij denken aan het Licht dat gekomen is in de wereld. Het was een 

bijzondere week door de hevige sneeuwval. Maar wat was het fijn om lekker buiten te spelen en te 

genieten, van de schitterend mooie natuur en van het kijken naar het vallen van de sneeuw. Een 

aantal kinderen zei: juf, het lijkt wel kerst… 

Volgende week vrijdag is er een halve dag school. De kinderen zijn dan ’s middags vrij. De kinderen 

worden deze dag gewoon om 8.45 uur op school verwacht. Samen met mensen van de Zorgnijverij 

uit Barendrecht gaan de kinderen aan de slag om dingen te maken voor de kerstmarkt. Deze start om 

11.45 uur. U kunt dan uw kind(-eren) uit de klas halen en samen met uw kind over de kerstmarkt 

gaan.  Er is van alles te zien, te doen en te koop. De voorbereidingen zijn in volle gang en we hebben 

er veel zin in. We hopen dat u allemaal komt! De kerstmarkt sluit om 12.30 uur. We vinden het fijn, 

als er wat ouders zijn, die mee willen helpen met opruimen. 

Volgende week hoop ik de ouders van groep 7-8 te kunnen informeren over de invulling van de 

bestaande vacature. 

Ik wens u alvast een gezegend Kerstfeest toe en een gelukkig nieuwjaar! 

Met vriendelijke groet, 

Danielle Bakker  

 

 

 
 
 
 
 

sterretjes 



De sterretjes van groep 1 en 2  
Het Kerstfeest komt er aan! In de klas is dat zeker te merken. De gezellige 

kerstboom in de huishoek, de sterren en de lichtjes. Maar ook merk ik het 

aan de hoeveelheid geeuwende kindertjes. Het is net iets moeilijker om te 

onthouden wat je ook alweer ging doen, om rechtop op je stoel te blijven 

zitten en om vriendelijk te blijven praten tegen en over elkaar. We doen het 

rustig aan in de klas. Neemt niet weg dat er hard wordt gewerkt! 

Er wordt geoefend met de kleine motoriek bij het uitprikken van de ster, met 

de ruimtelijke oriëntatie bij het maken van twee driehoeken die samen een 

ster vormen.  

Ook het maken van een stal staat deze week op het kiesbord. De kinderen 

oefenen hun woordenschat: stal, kribbe, Jozef, Maria, baby Jezus. Volgende 

week gaan we verven, maken we een kerstboekje met daarin het 

kerstverhaal en gaan we op die manier praktisch bezig met het mooie feest 

dat voor ons ligt.  

Uit de Bijbel heb ik dinsdag het eerste Kerstverhaal vertelt: het verhaal over 

Zacharias en engel Gabriël. Deze week en volgende week vertel ik de andere 

verhalen die horen bij het Kerstevangelie.  

De afgelopen week genoten we ook van de sneeuw. Maandag was het wel 

erg koud buiten, maar dinsdag kon er echt met de sneeuw worden gespeeld! 

Heerlijk!  

We hebben een kalender gemaakt waarop we aftellen tot het Kerstfeest. We 

oefenen met tellen, sorteren, groeperen, dobbelstenen, fiches, en nog veel 

meer. Op deze manier oefenen we allemaal vaardigheden die passen bij 

beginnende gecijferdheid.  

We hebben veel gerijmd de afgelopen weken, maar zijn ook bezig met het 

namaken van woorden, plakken van letters tot woorden, voorlezen van 

boeken, en nog veel meer! Op deze manier wordt er de hele dag door 

geoefend met taalvaardigheden.  

Alweer de laatste Sterretjes van het jaar 2017. Vanaf deze plek wil ik u vast 

een fijn Kerstfeest wensen, een ontspannend kerstvakantie en een mooi 

2018! 

Met vriendelijke groet,  

Katinka de Jager 

De sterretjes van groep 3 en 4 
Feesten 
Op 5 december vierden we een fantastisch Sinterklaasfeest. Iedereen mocht bij de Sint en zijn pieten 
komen en kreeg een mooi cadeau. Raphael en de renpiet hielden een wedstrijd hardlopen in het 
speellokaal en Joshua liet aan Sinterklaas zien hoe goed hij salto’s kan maken. De volgende dag, 6 



december, was er weer feest in de klas omdat Raphael jarig was. Gefeliciteerd! In de kerstvakantie is 
Fernick jarig. Op 29 december wordt hij 7 jaar, alvast gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! 
Nu zij we ons aan het voorbereiden op het komende kerstfeest. De Bijbelverhalen gaan deze weken 
over Zacharias en Elisabeth met Johannes de Doper en natuurlijk over Jozef en Maria en de geboorte 
van Jezus, onze Verlosser.  
 
Topondernemers 
Wat hebben we veel geleerd van postbode Fabian en wat kon hij mooi vertellen over zijn werk. Hij 
had zelfs zijn postfiets meegenomen! Ook wist hij al onze vragen te beantwoorden. Het was een 
superles. Het thema post is nu afgerond. 
 
Rekenen 
Groep 3 rondt voor de vakantie blok 7 af.  
De toetsdoelen van dit blok zijn:  
- Kinderen kunnen bedragen t/m 20 euro samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 
5 en 10 euro.  
- Kinderen kunnen ruimtelijke figuren herkennen in afbeeldingen met bovenaanzichten en 
zijaanzichten.  
- Kinderen kunnen hoeveelheden t/m 30 aangeven en noteren.   
- Kinderen kunnen hoog- en laagstandpunten interpreteren. 
 
Groep 4 is met blok 5 bezig. Ook zij ronden dit blok af met een toets.  
De toetsdoelen voor groep 4 zijn:  
- Kinderen kennen de tafel van 2 en kunnen de begrippen ‘even’ en ‘oneven’.  
- Kinderen kunnen een getal plaatsen op een bijna lege getallenlijn en aangeven tussen welke 
tientallen het ligt. 
 
 Taal en spelling 
Kern 5 bij groep 3 gaat over sprookjes en we leren  de  woorden reus, jas, riem, bijl, hout en vuur. We 
kunnen nu al echte verhaaltjes schrijven en we schreven zelfs een brief aan Sinterklaas!  
Groep 4 is met taal aan thema 4 bezig en het thema gaat over geld. We leren nieuwe woorden en 
begrippen bij het onderwerp ‘beroepen’ en ‘winkelen’. 
Bij spelling gaan we de komende weken woorden leren en oefenen met eer, oor en eur, zoals beer, 
door en geur. 
 
Vakantie 
Na de vakantie gaat Juf Lisette naar groep 5/6. We gaan haar en de leuke lessen missen. Heel erg 
bedankt voor alles! 
We kijken uit naar de workshops van de Zorgnijverij en naar de Kerstmarkt van De Morgenster op 
vrijdagmorgen 22 december. Daarna is het Kerstvakantie. 
We wensen iedereen een heel fijne vakantie en een heel mooi Kerstfeest! 
 
Groetjes van groep 3 en 4 ,Rudy Lisette en Lida 

 
De sterretjes van groep 5 en 6 
Sinterklaasfeest 
Met hoge verwachtingen gingen wij naar school op dinsdag 5 december jl. Die hoge verwachtingen 
heeft de Sint meer dan waar gemaakt. Het was een heerlijk feest in groep 5/6. In het begin was het 
nog wel even lastig wie als eerste zijn of haar surprise mocht uitpakken, maar zelfs daar had de Sint 
een oplossing voor bedacht. Hij had de meester verteld dat die een quiz moest maken. Wie als eerste 
de oplossing vond, mocht als eerste de surprise uitpakken. Natasza was de gelukkige. Daarna kamen 



er nog talloze surprises voorbij: Een koe, twee huizen, een paard, Labello, een uil, een gitaar, een 
spaarvarken. Teveel om op te noemen. Er zaten dit jaar trouwens prachtige gedichten bij. Alle 
dichters bedankt! Toen we bijna alle surprises hadden uitgepakt kwam tenslotte Sinterklaas zelf bij 
ons op bezoek. Sint nam meteen het heft in handen. Hij wilde dat ook de laatste surprise, nog tijdens 
zijn bezoek, uitgepakt zou gaan worden. Aldus geschiedde. Sinterklaas wist trouwens enorm veel 
over onszelf te vertellen. Hij mag dan wel oud zijn, de man is uitstekend op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. Hoe hij dat allemaal weet? Het is voor ons een raadsel. 
 
Kerstfeest (groep 5/6 én groep 7/8) 
In de weken voorafgaande aan het kerstfeest staan de Bijbelverhalen helemaal in het teken van het 
komende feest. In groep 5/6 zingen we ook al kerstliederen en maakten we al een kerstpuzzel. Ook 
de vragen en antwoorden van Levend water gaan over het kerstfeest. 
Op de laatste dag voor de kerstvakantie willen we als groep 5/6 gaan samenwerken met de kinderen 
van groep 7/8. Naast de al geplande workshops gaan we met vier groepen(!) aan de slag met een 
aantal opdrachten. De kinderen weten al wat ze willen gaan maken en hebben daarin een keuze 
gemaakt. Voor de opdrachten hebben we een aantal zaken nodig. We zijn op zoek naar lapjes stof, 
blikjes (waarin bijv. knakworst heeft gezeten, ananas of iets anders), glazen potjes met deksel 
(waarin bijv. appelmoes heeft gezeten, doperwten of iets anders). De kinderen moeten hun eigen 
materialen meenemen (glazen potjes, blikjes, lapjes enz.). De kinderen die met de blikken gaan 
werken mogen daarnaast een hamer meenemen, liefst met de eigen naam erop, zodat er niets kan 
kwijtraken. We hebben veel zin in de laatste vrijdag voor de vakantie en hopen er een mooie dag van 
te maken! 
 
Het huiswerk:  
Volgende week vrijdag geef ik géén toets van de topo van Flevoland. Deze wil ik verplaatsen naar 12 
januari 2018.  
De toets van Engels gaat wel door op 21 december: 
Unit 2 (groep 5 rechterkant, groep 6 helemaal) 

 
De sterretjes van groep 7 en 8 
Het was genieten van de wonderschone witte wereld. Wat bijzonder als je erover nadenkt. Wonder 

van Gods schepping. Over wonderen van God praten we ook regelmatig in de klas. Dit naar 

aanleiding van een voorval of een Bijbelverhaal. We zijn begonnen met de verhalen rondom Kerst. 

Wat was er al aangekondigd in het Oude Testament.  Hoe krijgt dat een vervolg in het Nieuwe 

Testament. Fijn om zo toe te leven naar het feest van Kerst.  Naast de verhalen, worden er ook 

tussendoor allerlei knutselwerkjes gemaakt om de klas gezellig te maken. 

We leven mee met de zieken, juf en kinderen. We bidden om beterschap en hopen dat ze snel 

allemaal weer naar school kunnen komen.  

De verschillende vakken gaan gewoon door. Er wordt door veel jongens en meisjes hard gewerkt. Fijn 

om te zien. Deze week een overhoring van Engels.  

Informatie over vrijdag 22 december staat onder het kopje 5/6 en 7/8. Graag even goed doorlezen. 

Huiswerk: elke vrijdag memo Levend Water. 

Donderdag 9 februari: Engels Unit 4 


