
   

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 
Wat heerlijk om de kinderen na twee weken kerstvakantie weer te zien en de verhalen over 

de vakantie aan elkaar te kunnen vertellen! En wat fijn dat we elkaar weer in goede 

gezondheid mochten ontmoeten. 

Deuren 

We zijn vorige week maandag gestart in de klassen, afgelopen maandag hebben we een 

weekopening gehad. We hebben het gehad over deuren. Soms word je nieuwsgierig als je 

een dichte deur ziet, wil je graag weten wat daar achter te zien is. Maar het kan ook gebeuren 

dat je liever niet wilt weten wat er achter de deur te zien is, zoals een deur van een 

behandelkamer in het ziekenhuis. De deur van de gevangenis waarin Petrus zat, was goed op 

slot gedaan. De Engel van God heeft deze voor hem opengemaakt. De komende weken 

zullen we tijdens de weekopeningen meer Bijbelverhalen horen waarin sprake is van een 

deur. Wat is het fijn om te weten dat het soms lijkt of deuren gesloten worden, maar we dan 

ook mogen merken dat er andere weer opengaan. God zorgt voor ons! Wat fijn om dat te 

weten en daarop te mogen vertrouwen. 

 

Schoonmaakavond 

Afgelopen maandag was er een schoonmaakavond, er waren een aantal ouders die zich 

hiervoor hebben afgemeld. Er is door een heel klein groepje ouders schoongemaakt, heel 

hartelijk bedankt hiervoor! Fijn om te kunnen zitten aan een schone tafel en op een schone 

stoel. De schoonmaakavonden zijn niet verplicht, maar het is wel heel fijn als er veel ouders 

zijn die komen, want met elkaar is het zo gebeurd! 

 

Luizen-kam-ronde 

Er is afgelopen maandag weer gekamd, bedankt daarvoor, kam-moeder! Het blijft belangrijk 

om goed te kammen, al zijn er dit keer geen luizen “gevonden”.  

 

Jaarrooster 

sterretjes 



Van een aantal ouders heb ik begrepen dat zij het jaarrooster van dit schooljaar niet meer 

hebben. Alle belangrijke data van dit schooljaar, staan ingevuld in de agenda die staat op 

onze website. Daarin staan de ouderavonden, mini4daagse, avondvierdaagse, schoolreis 

enzovoort die gepland staan aangegeven. Ook het jaarrooster kunt u terugvinden op de 

website.  

 

Gevonden voorwerpen + hamers 

Op school staat een bak met allerlei gevonden voorwerpen, zoals bekers en trommeltjes, 

mutsen en sleuteltjes. Omdat veel voorwerpen er al vanaf het begin van het schooljaar in de 

bak zitten, willen we u er graag op attenderen, dat deze volgende week geleegd zal worden. 

We hopen dat de bak daarna heel lang leeg zal blijven.  Er zijn ook een aantal hamers blijven 

liggen, die kinderen hebben meegenomen de vrijdag voor de kerstvakantie. Ook hiervan is 

het fijn, als deze meegenomen worden door de eigenaar. 

 

Mail 

U heeft deze week mails gekregen over de stand van zaken over het onderzoek en de 

invulling van de vacature. We hopen dat u begrijpt, dat we de informatie zoveel mogelijk 

willen bundelen, maar u ook graag zo snel mogelijk op de hoogte willen brengen van 

belangrijke zaken. 

 

Ouderavond 

Er staat een ouderavond gepland voor maandag 12 februari, we hopen dat u hierbij kunt en 

wilt zijn.  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Danielle Bakker 

De sterretjes van groep 1 en 2  
Het is u vast niet ontgaan: ons nieuwe thema! We werken tot de voorjaarsvakantie over 

Afrika. Graag geef ik u een idee van waar we onder andere mee bezig gaan de komende 

weken. 

Hoeken 

Er worden weer allerlei hoeken ingericht op het thema. In de eerste plaats zijn de hoeken een 

plek waar kinderen de maatschappij leren kennen. Hoe gedraag je je bij een dokter? Wat kan 

je van een dokter verwachten? Daarnaast oefenen de kinderen sociale vaardigheden als 

samenwerken, flexibiliteit, initiatief nemen, enzovoorts. Ook worden er taal- en 

rekenvaardigheden toegevoegd aan de hoek. Kinderen spelen en leren tegelijkertijd.  

Dit thema is er een safari-kliniek waar artsen zich inzetten voor de gezondheid van Afrikaanse 

dieren. Hiervoor zijn we op zoek naar pluchen Afrikaanse dieren die een paar weken op 



school mogen logeren. Geeft u Afrikaanse knuffeldieren – voorzien van naam - mee naar 

school?   

Tijdens het thema werken we samen met de kinderen uit groep 3 tot en met 8. Het meest 

werken we samen met de kinderen uit groep 3/4. Daarom maken we ook gebruik van het 

TopOndernemers thema dat in groep 3/4 wordt gebruikt. Dit thema heet officieel: een wereld 

van verschil. Bij de duplo zijn er al verschillende huisjes gemaakt: een Afrikaans huisje en een 

Nederlands huisje.  

Eén keer in de week zullen we ook een middag samen spelen met groep 3/4. Dit stimuleert 

niet alleen de spelontwikkeling van de kinderen van groep 1/2, maar zorgt ook voor een 

groot stuk enthousiasme. Deze middagen zal er speelgoed worden gemaakt van restafval, 

worden er kleedjes geweven, wordt er fruit gemaakt van klei, wordt er middels een 

muurkrant een vergelijking gemaakt tussen Nederlandse en Afrikaanse huizen, wordt er 

samen gelezen, worden er instrumenten gemaakt en worden er Afrikaanse landschappen 

geschilderd. U ziet foto’s van dit samenspel en samenwerken wel weer op Klasbord 

verschijnen! 

Werken 

Tijdens het spelen in de hoeken zijn de kinderen vaak onbewust aan het leren. Tijdens de 

werkmomenten gebeurt dit bewust. Elke week zijn er (meestal) vijf activiteiten waar de 

kinderen uit kiezen. Bij deze activiteiten wordt er geoefend met allerlei vaardigheden die ik 

ontwerp naar aanleiding van de doelen vanuit KIJK!. Deze activiteiten kunnen te maken 

hebben met de kleine motoriek, de tekenontwikkeling, de visuele waarneming, de ruimtelijke 

oriëntatie, de beginnende geletterdheid en de auditieve waarneming. Maar ook doelen die 

gericht zijn op het oefenen van leervaardigheden, zoals: plannen, organiseren, samenwerken, 

metacognitie, et cetera. Wanneer ik op maandag instructie geef over de verschillende 

werkactiviteiten vertel ik ook wat de kinderen met de activiteit oefenen.  

Deze weken wordt er door groep 2 ook gewerkt in de CITO-boekjes. In de klas noem ik ze 

plaatjesboekjes. Het taalboekje is ondertussen al uit. Het rekenboekje volgt nog. Het 

taalboekje was gericht op woordenschat, kritisch luisteren, rijmen, auditief losse letters tot 

een woord kunnen voegen en kennis van schriftelijke taal. De reken-CITO is gericht op tellen, 

symboolkennis en ruimtelijk inzicht. De CITO laat meestal geen andere dingen zien dan de 

observaties vanuit KIJK! 

Naast de CITO-toets neem ik deze weken het dyslexieprotocol af. Dit zijn vier opdrachten, 

waaruit signalen die kunnen wijzen op dyslexie naar voren komen. Met de kinderen waarbij 

signalen naar voren komen, zal ik letters en andere lees- en schrijfvaardigheden extra 

oefenen. Thuis hoeft er in principe niet geoefend te worden. Wanneer dit wel handig is voor 

een goede start in groep 3, zal ik dit aan u laten weten.  

Tot zover het nieuws uit groep 1/2  deze week.  

Met vriendelijke groet,  

Katinka de Jager 

 



De sterretjes van groep 3 en 4 
De eerste Sterretjes van 2018 komen deze week uit. We zijn alweer 2 weken hard aan het 

werk op school. U heeft vast wel van de kinderen gehoord dat er een nieuwe jongen bij ons 

in de klas is gekomen. Hij heet Tshayren Landveld en zit in groep 3. Welkom Tshayren. Hij 

heeft een plekje gekregen naast Melle. Ook komt Deborah Algra uit groep 2 elke 

maandagmorgen na de pauze in groep 3 meedoen met VVL (Veilig Leren Lezen). 

 

Vorige week zijn we het nieuwe jaar begonnen met een 

nieuwjaarsreceptie samen met groep 1 en 2 hebben we 

champagne gedronken met een lekker soesjes en hebben 

we elkaar een gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst.  

 

Deze week hebben we de verjaardag van Femke gevierd.  

Nog van harte gefeliciteerd Femke! 

De volgende verjaardag is over 3 weken we hopen dan op 5 februari de verjaardag 

van Jasmijn te vieren. 

 

Allemaal gezellig dingen gebeuren er zo in de klas maar we werken de komende 

weken ook hard door in de methodes. Deze week en volgende week worden ook de 

CITO toetsen afgenomen. Bij groep 3 en 4 wordt deze week de woordenschattoets 

afgenomen en bij groep 4 ook nog de spellingtoets. Volgende week staat voor groep 3 en 4 

de rekentoets gepland en voor groep 4 ook nog de begrijpend leestoets. In groep 3 wordt de 

spellingtoets van CITO pas na kern 6 afgenomen omdat dan alle letters geleerd zijn. Dit geldt 

ook voor de AVI en DMT toets. Begrijpend lezen wordt in groep 3 alleen aan het einde van 

het schooljaar afgenomen omdat dan de meeste kinderen een voldoende leesniveau hebben. 

Bij groep 4 worden de komende weken bij groep 4 wel de AVI en DMT afgenomen. 

 

Groep 3 is met kern 6 van Veilig Leren Lezen bezig. We gaan steeds langere teksten lezen in 

ons leesboek.  

Tijdens de rekenlessen leren we wat verliefde harten sommen en tweelingensommen zijn. 

Verliefde harten sommen zijn altijd samen 10 (2+8, 7+3 enzovoort) en tweelingensommen 

hebben aan allebei de kanten hetzelfde cijfer staan (2+2, 8+8 ). 

In de klas maken we deze sommen maar we zijn deze sommen ook aan het automatiseren. 

 

Groep 4 leert klokkijken . De hele en halve uren zijn niet zo moeilijk maar wel kwart over en 

kwart voor en 5 over en 5 voor. 

 Wilt u thuis ook oefenen met de kinderen? 

Tijdens de taallessen hebben we gekeken hoe het alfabet in elkaar zit en hebben we geleerd 

wat een tegenstelling is. 

 

Het thema van wereldoriëntatie is Afrika. We gaan samen met groep 1 en 2 weer werken en 

leren in de hoeken maar ook in de klas gaan we antwoorden zoeken op onze leervragen. 

Als u spullen heeft over Afrika mogen die meegenomen worden naar school. 

 

De Bijbelverhalen gaan over de plagen in Egypte en de uittocht uit Egypte. 

 

De groetjes van groep 3 en 4, Rudy en Lida 



De sterretjes van groep 5 en 6 

Na de vakantie 

In groep 5/6 hebben we na de kerstvakantie er inmiddels al twee weken op zitten. 

Voor de vakantie hadden we nog geen stagejuf, maar nu wel. Juf Lisette werkt op 

maandag, dinsdag en woensdag ook in onze groep. Dat is erg prettig, want nu geven 

de meester Bernard en juf Lisette allebei les op deze dagen.   

 

Rekenen, spelling en taal 

In groep 5 staan we bij rekenen vooral stil bij het klokkijken, zowel analoog als 

digitaal. Daarnaast oefenen we met keersommen als 2 x 275 en deelsommen als 648 : 

2, maar we zijn ook begonnen met het berekenen van omtrek en oppervlakte. In 

groep 6 mogen we bij sommige sommen de rekenmachine gebruiken! Dat lijkt wel 

gemakkelijk, maar dat valt soms best tegen. Je moet eerst kijken welke som je wilt 

gaan uitrekenen en daarna die som ook nog eens goed intypen op de rekenmachine. 

We komen sommen tegen als 46.552 : 46. Maar goed dat je die niet met het hoofd 

hoeft uit te rekenen. Meten, tijd en geld zijn andere rekenonderwerpen die voorbij 

kwamen in de eerste weken na de vakantie. 

Bij spelling leren we in groep 5 woorden met een korte ei en woorden met een lange 

ij. Daarnaast oefenen we bijna elke dag verkleinwoorden en woorden met een lange 

klank aan het eind van een klankgroep, zoals halen of tenen. In groep 6 gaat het 

vooral over woorden met –heid, woorden met d of t, of p of b, maar ook over 

woorden met een i die klinkt als een ie. 

Bij taal in groep 5 leren we elke week nieuwe woorden. In de afgelopen weken 

leerden we wat woorden als reclame, kwaliteit en (mis)communicatie betekenen. 

Daarnaast oefenen we met het schrijven van een instructie, naar een discussie 

luisteren en dingen met elkaar vergelijken. In groep 6 leerden we woorden als idool, 

live en de bevinding. We hebben ook geleerd wanneer je u of jij schrijft, hoe je 

argumenten bedenkt voor een discussie, een heleboel afkortingen en hoe je 

persoonlijke naamwoorden herkent. 

 

Nieuw thema 

Na de kerstvakantie zijn we ook begonnen met een nieuw thema. Het nieuwe thema 

gaat over ‘de derde wereld’. We hebben de eerste weken vooral met elkaar 

gesproken, gekeken en geleerd over Afrika. Er is een enorm verschil tussen het 

wonen in Afrika en in Nederland. In Afrika zijn veel verschillende bevolkingsgroepen 

en verschillende rassen. Ook de cultuur is heel anders. Dit is te zien aan de kleding 

van de mensen, hun eetgewoontes, geloof en andere gebruiken en rituelen. We 

kunnen veel vertellen over de 5 grootste dieren van Afrika (the Big Five). Dit zijn de 

leeuw, de neushoorn, de buffel, de olifant en het luipaard. 

 

Bijbelverhalen, gym en verkeer 

In de laatste weken voor de kerstvakantie heeft de meester (uiteraard) vertelt over 

Kerst. Na de vakantie zijn we terug gegaan naar het Oude Testament. We hebben 



geluisterd en nagedacht over de Bijbelverhalen rondom de profeten Nehemia en Ezra 

en koningin Esther. 

Bij verkeer ging het in de afgelopen weken over deelnemen aan het verkeer als het 

slecht weer is. Hoe ga je om met de overige verkeersdeelnemers en wat trek je aan? 

We leerden ook de voorrangsregels en natuurlijk weer nieuwe verkeersborden.  

Met gym vinden we de toestellen het leukst. Het klimrek, de touwen, de banken. 

Eigenlijk maakt het niet uit. Maar ook slagbal en ‘de Chinese muur’ zijn heel prettig 

om te doen. 

Huiswerk groep 5/6 
 
Engels  
18 januari 2018   Unit 3 (linkerkant) 
1 februari 2018   Unit 3 (groep 5 rechterkant, groep 6 helemaal) 
15 februari 2018   Unit 4 (linkerkant) 
8 maart 2018    Unit 4 (groep 5 rechterkant, groep 6 helemaal) 
 
Topografie 
26 januari 2018   Utrecht 
9 februari 2018   Noord-Holland 
23 februari 2018   Zuid-Holland 
9 maart 2018    Zeeland 

 
De sterretjes van groep 7 en 8 

 Jarig en meeleven: Na een lekkere kerstvakantie gestart in het nieuwe jaar.  En in de 

eerste week hebben we gelijk een feestje gevierd. Silas is 12 geworden! Nogmaals 

gefeliciteerd. 

We denken aan Margje. Zij is vorige week geopereerd. De operatie is goed geslaagd 

en zij mocht dezelfde dag alweer naar huis. Wij wensen haar van harte beterschap! 

Verder wensen we u/jullie allemaal een gezegend 2018 toe! 

 

 Andere juffen: Even wennen maar eigenlijk was 

het al gelijk oké.  Het is een heerlijk stel kinderen 

al vinden ze ons soms erg streng ☺☺ 

 

 Toets-periode: Op dit moment zijn we volop met 

de rekentoetsen  bezig. Ook voor de vakken 

spelling, begrijpende lezen en het onderdeel 

woordenschat van taal. Het is fijn wanneer de 

kinderen deze en komende week zo min mogelijk 

absent zijn. Dus liever geen tandartsbezoek e.d. in de ochtenduren. 

 



 Thema: we zijn gestart met het thema ‘de Derde Wereld’.  Allerlei onderwerpen 

komen voorbij: bedreigde diersoorten; andere eetgewoonten; verschillen arm en rijk; 

wat deed Nelson Mandela en nog meer… 

 

 Voortgezet onderwijs:  Komende weken krijgen de ouders (en de kinderen) van groep 

8 een uitnodiging om te praten over de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. In 

dit gesprek zullen we het definitieve schooladvies geven en horen we ook graag 

welke school u voor uw kind in gedachten heeft. Er zijn deze weken nog veel open 

dagen en informatieavonden, als u nog twijfelt en/of nog geen keuze heeft kunnen 

maken, welke school het beste bij uw kind past, dan is het een aanrader om te gaan 

kijken. 

 

 Praktische zaken:  

▪ We gymmen nog steeds op maandag: helpt u uw kind te denken aan 

gymspullen? 

▪ We willen graag dat ieder kind oordopjes op school heeft ivm. audio-opgaven 

op de snappet. 

▪ Op 16 maart is het GPOWN zaalvoetbal toernooi:  wie wil 

begeleiden/coachen? 

▪  

 Huiswerk: 

Elke week: memo Levend Water 

Elke week Nieuwsbegrip XL 

8 februari toets Engels Unit 4 

6 februari toets Topo Middelandse Zeegebied 

 

Hartelijke groet van groep 7 & 8, Daniëlle en Sary 


