
   

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 
Vorige week maandag is Marieke Zwijnenburg gestart in groep 5-6. Deze week heeft ze ook 

samen met Katinka de plusgroep gedaan, die ze vanaf aanstaande dinsdag gaat begeleiden. 

Wij zijn blij met onze nieuwe collega en hopen dat zij haar plekje op onze school snel 

gevonden zal hebben. 

Maandag 12 februari is de geplande ouderavond. De uitnodiging daarvoor heeft u deze week 

via de mail gekregen. We hopen dat u allemaal aanwezig kunt zijn. Wilt u zich bij een van de 

leerkrachten afmelden als u er niet bij kunt zijn? 

Vrijdag 16 februari en maandag 19 februari hebben de kinderen vrij in verband met 

studiedagen van het team. 

Op vrijdag 23 februari willen we het thema waar we over werken afsluiten. We doen dat deze 

keer met een inloop aan het begin van de dag. De deur van de school gaat om 8.45 uur 

open, u kunt dan samen met uw kinderen door de school gaan en bekijken wat er allemaal 

gemaakt en gedaan is. Om 9.30 uur is de inloop voorbij, dan gaan de kinderen in de klas aan 

het werk en kunt u als ouders naar huis. Als u niet in de gelegenheid bent om te blijven 

kijken, kunt u uw kind gewoon naar school brengen en mag het zelf naar de eigen klas gaan 

om 8.45 uur, als de deur open gaat. Meer informatie krijgt u nog van ons! 

Met vriendelijke groet, 

Danielle Bakker  

 

Kosteloos materiaal 
Beste ouders, wilt u weer wat kosteloos materiaal voor ons sparen?  

• Keukenrollen  

• Kleine doosjes 

• Schoenendozen  

• Wc-rollen 

• Eierdozen 

• Kwart-/yoghurtbakken 
  

sterretjes 



U kunt dit materiaal geven aan de leerkracht van uw kind. 
Alvast bedankt!  

 

Skillsgroup 

The Plusclass is no longer a Plusclass, but rather a Skillsgroup. Because we think that this 

name fits better. The meaning of Skillsgoup is namely vaardighedengroep. Examples of the 

skills that we are working on are: neat writing, waiting for your turn, making mistakes and 

being able to use criticism.  

 

Greetings,   
Pauline and the rest of the Skillsgroup 

 

De sterretjes van groep 1 en 2  
Graag laat ik u zien waar we mee bezig zijn en waarom de kinderen bepaalde activiteiten doen. Bij 
elke ontwikkelingslijn van KIJK! die ik volg, zal ik één voorbeeld van een activiteit geven.   
 
Spelontwikkeling 
Activiteit: toneelstukje ‘werken in de safari-kliniek’. 
Doelen:  

- betrekt andere kinderen actief bij spel 
- wacht zijn/haar beurt af 
- komt met realistische spelideeën 

 
Grote motoriek 
Activiteit: dieren naspelen. 
Doelen: 

- kan een aantal passen op één been huppelen 
- houdt huppelen steeds langer vol 
- kan met twee voeten tegelijk springen 
- kan touwtje springen 
- kan een kleine bal omhoog gooien en vangen 
- kan tijdens het lopen een kleine bal omhoog gooien en vangen 

 
Kleine motoriek 
Activiteit: maakt een schrijfpatroon met potlood op papier. 
Doelen: 

- houdt pen/potlood met meerdere vingers vast 
- houdt pen/potlood vast met duim en wijsvinger 
- heeft een soepel verlopende schrijfbeweging 

 
Tekenontwikkeling 
Activiteit: teken een jungle met bomen en dieren. 
Doelen:  

- tekenblad wordt vaker opgevuld met details 
- tekent alles wat het weet 
- gebruikt de onderkant van het papier als grondlijn 
- kan huizen, bomen, schepen geleidelijk aan steeds ruimtelijker weergeven 

 
Visuele waarneming 



Activiteit: onthoudt welke voorwerpen er onder het kleedje liggen. 
Doelen:  

- kan drie tot vier getoond voorwerpen onthouden 
- kan vijf tot zes getoonde voorwerpen onthouden 

 
Auditieve waarneming 
Activiteit: leer een versje over een krokodil. 
Doelen:  

- kan versjes met meer dan vier regels onthouden en opzeggen 
 
Beginnende geletterdheid 
Activiteit: boek voorlezen in de kring. 
Doelen:  

- kan al enigszins een voorspelling doen aan de hand van de omslag van het boek 
- weet dat een boek gelezen wordt van voor naar achter, een bladzijde van boven naar 

beneden en regels van links naar rechts 
- weet dat verhalen een opbouw hebben en dat een boek een begin en einde heeft 
- weet dat de voor- en achterkant van het boek informatie over de inhoud geven 
- is gemotiveerd om de betekenis van geschreven taal te achterhalen.  

 
Ruimtelijke oriëntatie 
Activiteit: kinderen doen in kleine groepjes een plattegrondspeurtocht.  
Doelen:  

- kan in eigen taal eenvoudige route  in de directe omgeving beschrijven 
- kan een beschrijving van een route met herkenningspunten en meetkunde begrippen volgen 
- kan eenvoudige routes beschrijven en daarbij gebruik maken van herkenningspunten en 

meetkundige begrippen 
 
Beginnende gecijferdheid 
Activiteit: we zeggen elke ochtend de telrij op tot de datum van die dag. 
Doelen:  

- kent een aantal cijfers en weet dat de woorden één, twee, drie in een vaste volgorde staan 
- kent de getalsymbolen tot ten minste zes 
- kent de getalsymbolen tot ten minste tien 
- telt in sprongen van twee en vijf 

 
Tot slot 
Nog drie praktische zaken: 

- Op 12 februari gaan we naar een voorstelling van Centrum voor de Kunsten. Daarom zijn we 
(ongeveer) van 11:15 tot 12:30 weg.  

- In november hebben veel van u een KIJK!-rapport mee naar huis gekregen. In februari 
worden de reguliere rapporten uitgedeeld. Dit zal vanaf nu bestaan uit het KIJK!-rapport (wat 
u in november al hebt gekregen wanneer uw kind al lang genoeg bij mij in de klas zit) en een 
algemeen stukje over bijbelonderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding.   

- Tijdens het startgesprek heb ik met u afgesproken dat u mij om een gesprek vraagt wanneer 
u hier behoefte aan heeft. Andersom nodig ik ook u uit op gesprek over uw kind wanneer ik 
hier behoefte aan heb. Neemt u initiatief? 

 
Tot zover!  
 
Met vriendelijke groet, 
Katinka 



De sterretjes van groep 3 en 4 
Topondernemers 

Wat hebben we al veel geleerd en geknutseld over het thema ‘Wat een verschil!’ van 

Topondernemers. Wij richten ons voornamelijk op Afrika en daar valt al zoveel over te 

ontdekken en te leren. De leervragen die de kinderen met elkaar hebben bedacht hangen 

achter in de klas op het prikbord. We doen ons best om op al die mooie vragen een 

antwoord te vinden! Afgelopen maandag stond de leervraag ‘Hoe maak je een hut’ centraal 

en we hebben zelf een hutje van klei gemaakt. 

 

Rekenen 

Groep 3  heeft blok 8 afgerond en de Cito-toets gemaakt. De toetsdoelen voor het volgende 

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 na de Cito-toets rekenen verder gegaan met blok 7. Zij ronden dit blok af met een 

toets. De toetsdoelen voor groep 4 zijn:  

- Kinderen kennen de tafels van 5 en 10.  

- Kinderen kunnen bedragen tot en met 100 euro samenstellen en vanaf een gegeven bedrag 

aanvullen met hele euro’s (munten en biljetten).  

- Kinderen kunnen kloktijden aflezen en aangeven op een analoge klok waarbij het aantal 

minuten een vijfvoud is.  

- Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een optel- of aftrekopgave en deze 

uitrekenen op de getallenlijn. 

 

Taal en spelling 

Kern 6 is klaar en we kennen nu alle letters en we kunnen ze ook schrijven. Alle kinderen van 

groep 3 hebben een letterdiploma behaald: gefeliciteerd! Samen met groep 4 vierden we een 

gezellig letterfeest! Inmiddels zij we vrolijk aan kern 7 begonnen.  



Groep 4 is met taal aan thema 5 bezig. Dit thema gaat over Lichaamstaal en daar leren we 

allerlei nieuwe woorden bij. We oefenen ook met verkleinwoorden, best lastig soms, want bel 

wordt belletje en koek wordt gewoon koekje.  

Bij spelling leerden we precies hetzelfde, dus dat was best grappig en fijn. Van blok 5 hebben 

we deze week een dictee en in het nieuwe blok 6 gaan we beginnen met woorden leren 

schrijven met een e  achteraan die klinkt als u, zoals het woord zwarte. 

 

Levend Water 

Het thema van Levend Water is deze week: God is heilig. 

Vorige week is er verteld over de verbondssluiting. God geeft Zijn wet aan het volk. 

In het eerste verhaal van deze week wordt verteld dat het volk iets doet wat van God niet 

mag. Terwijl Mozes op de berg is, maakt Aäron onder druk van het volk een zichtbare god: 

een gouden beeld van een stier. God wil Zijn volk vernietigen en Zijn beloften vervullen in 

Mozes. Mozes pleit voor het volk, en God blijft Zijn beloften trouw. Het volk wordt niet door 

Hem vernietigd. Wel is Zijn woede groot. Door het zwaard worden 3000 mannen gedood. 

God Zelf wil niet meer mee met Zijn volk. Mozes wil niet met een engel en zonder God 

verder. 

Het tweede verhaal gaat over het verbond dat hersteld wordt. Dit is zichtbaar in de nieuwe 

stenen platen met de 10 geboden. Als Mozes van de berg komt, straalt zijn gezicht. Hij is in 

de nabijheid van God geweest. 

Nu het weer goed is tussen God en het volk, kan er een begin worden gemaakt met het 

maken van de tabernakel. Het derde verhaal deze week gaat over het inwijden van de 

tabernakel en van de priesters. Alles wat voor de Here wordt afgezonderd, moet eerst goed 

worden gereinigd en aan Gods regels voldoen. 

God gaat ook met ons mee op reis. Hij gaat ook mee met Jasmijn en haar ouders, nu wij 

afscheid van Jasmijn hebben genomen. We wensen Jasmijn  alle goeds toe op haar nieuwe 

school.  Adieu, Jasmijn, Mats, Ryanne en Steven 

Groeten van groep 3/4, Lida, en Rudy 

De sterretjes van groep 5 en 6 

Toetsen 
In de afgelopen weken is er hard gewerkt in groep 5/6 aan allerlei toetsen. De rekentoets 
kwam voorbij, maar ook de spellingtoets, een toets begrijpend lezen en woordenschat. Dat 
was hard werken voor alle kinderen. De kinderen die in de afgelopen weken ziek waren, 
moeten soms nog een toets inhalen. 
 
Centrum voor de Kunsten 
In de afgelopen weken hebben wij twee keer het Centrum van de Kunsten bezocht in het 
centrum van Spijkenisse. De eerste keer was op donderdagmorgen 18 januari jl. Het was 
ontzettend leuk en gezellig, ook al omdat er nog een andere groep van een andere school bij 
was. Bij binnenkomst kregen we een meester en een juf die alles gingen uitleggen wat we 
die morgen gingen doen. De eerste groep ging een toneelstuk voorbereiden. Het ging over 



een vliegreis, waarbij het vliegtuig een noodlanding moest maken op een onbewoond eiland. 
Dat ging maar net goed. Gelukkig waren er geen slachtoffers, maar het valt niet mee om te 
overleven op een eiland dat je niet kent.  
De tweede groep was ondertussen aan het leren hoe je muziek maakt op instrumenten die 
je alleen in tropische landen kunt vinden. Een trommel, een djembé, een slaghout enz. Het is 
een hele kunst om al die instrumenten goed samen te laten klinken. Het was een groot 
voordeel dat wij in groep 5/6 allemaal erg van muziek houden en veel kinderen ook gevoel 
voor ritme hebben. Toen beide groepen voldoende geoefend hadden, werden ze samen 
gevoegd tot één groep. Het eindresultaat was geweldig. De toneelgroep en de muziekgroep 
voerden een spannend, muzikaal en verrassend toneelstuk op. De kinderen kunnen vast nog 
wel vertellen hoe het uiteindelijk afliep. In de volgende Sterretjes vertellen wij over het 
tweede bezoek aan het Centrum voor de Kunsten. 
 
Rekenen 
In de komende weken zal er tijdens de rekenlessen in groep 5 veel aandacht zijn voor alles 
wat met de (jaar)kalender te maken heeft. Het gaat dus over de dagen van de week, de 
maanden in een jaar, kwartalen en om de vraag hoeveel dagen er in een bepaalde maand 
zitten en hoeveel dagen een jaar heeft. Ook staan we stil bij de seizoenen (jaargetijden). 
In groep 6 gaan we de komende weken veel rekenen met geldsommen. We hebben al 
geleerd hoe we getallen moeten afronden, maar gaan dat nu ook leren met grote getallen. 
Daarnaast gaan we veel meten. Dat doen we in groep 6 met lengtematen, zoals meters (m), 
decimeters (dm), centimeters (cm) en millimeters (mm). Het is ook belangrijk om goed te 
leren wat precies de verhouding is tussen al die lengtematen. We oefenen ook verder met 
omtrek en oppervlakte. Bij veel kinderen gaat dat al best goed! 
 
Huiswerk 
Engels 
15 februari    Unit 4 (linkerkant) 
8 maart    Unit 4 (groep 5 rechterkant, groep 6 helemaal) 
 
Topografie (groep 6) 
9 februari    Noord-Holland 
23 februari    Zuid-Holland 

 
De sterretjes van groep 7 en 8 

 Jarigen: we vierden de afgelopen weken de verjaardagen van  Odessa, 

Sela, Pauline en Koen. Hartelijk gefeliciteerd alle vier!  

 Klassenvergadering: we hielden een klassenvergadering en hebben 

besproken wat goed gaat; wat beter kan; welke regels we wel of niet 

nodig hebben en wat de consequentie is bij het overtreden ervan. Ook 

wanneer je je huiswerk Nieuwsbegrip niet hebt gedaan! 

 Toets-periode: we zijn blij dat de citotoetsen klaar zijn. Een enkele 

wordt nog ingehaald. We zijn ze nu aan het verwerken  en zullen bekijken wat er nodig is de 

komende periode per groep of individueel.   



 Thema: de Derde Wereld - we maakten een pas op de plaats en zijn met elkaar gaan 

nadenken over datgene wat we willen leren over de Derde wereld. Welke opdrachtkaart past 

daar dan bij en hoe kom ik dan ook tot het beantwoorden van mijn eigen leervraag.   

 Begeleiding nodig:  dinsdag 13 februari is groep 7 uitgenodigd voor  de voorstelling: ”Met de 

trom de wereld rond”.  Wie wil er mee? We vetrekken om  + 10:10 uur en zijn tijdens de 

grote pauze weer terug. Groep 8 is vorig jaar naar deze voorstelling geweest en blijft dus op 

school.  

Op 16 maart is het GPOWN zaalvoetbal toernooi:  wie wil begeleiden/coachen? 

 Levend water: mooie gesprekken hebben we over de lessen van de Here Jezus in Mattheüs  

5 - 7.  En zongen daarbij o.a. ‘Heer, wijs mij Uw weg’. Mooi! 

 

 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 en 8, Danielle en Sary 


