
   

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! 
Van de directeur 

 
Beste ouders, 
Na een aantal weken aan het werk te zijn geweest als interim-directeur op de Morgenster 
schrijf ik hier mijn eerste bijdrage in de nieuwsbrief. Vanaf de kerstvakantie ben ik wekelijks 
een dag aanwezig geweest op school en heb ik, samen met Arian Vuijk, veel met mensen 
gepraat: met leerkrachten, ondersteunend personeel, teamleider Daniëlle, met ouders. Dat 
heeft ons een eerste beeld van de school gegeven, wat we hebben verwerkt in een 
rapportage en plan van aanpak. Deze rapportage, die ongetwijfeld nog aangevuld kan 
worden, heb ik op de ouderavond van afgelopen dinsdag met de aanwezige ouders gedeeld. 
De presentatie die ik daarbij heb gebruikt, stuur ik hierbij mee, zodat ook de ouders die niet 
aanwezig konden zijn, weten wat er besproken is. 
Verder stuur ik u hierbij nog een aantal documenten die in de periode tussen augustus en 
december zijn gemaakt naar aanleiding van bezoeken/onderzoeken: 
- de terugkoppeling van het werkbezoek dat de heer René Tromp in oktober bracht, 
-  een samenvatting van het auditteam in november, 
- de uitkomsten van het ouderbetrokkenheidsonderzoek 
Hiermee bent u helemaal op de hoogte van alles! 
 
Plan van aanpak 
De komende periode ga ik me, in samenspraak met team en ouders, bezighouden met de 
uitvoering van het Plan van Aanpak. Op de studiedag van aanstaande maandag, 19 februari, 
maken we een begin met de uitvoering en gaan we het plan omzetten in concrete stappen 
en afspraken. Natuurlijk doen we dat in samenspraak met ouders waar dat kan en nodig is, 
en houden we u op de hoogte van de stappen die gezet worden. Ik verwacht dat ik in de 
volgende nieuwsbrief een duidelijke tijdsplanning met concrete plannen kan geven.  
 
Aanwezigheid op de Morgenster 
De komende periode zal ik afwisselend op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn, ik 
geef u hierbij de data, mocht u mij willen spreken dan weet u wanneer dat kan. 
Maandag 19 februari, dinsdag 6 maart, dinsdag 13 maart, donderdag 22 maart, donderdag 
29 maart, dinsdag 4 april, woensdag 11 april, dinsdag 17 april, donderdag 26 april. 

sterretjes 



 
Tot slot 
Sta op en schitter, Morgenster! Want de glorie van God onze Heer straalt over onze school. 

In zijn licht mogen we vooruitkijken en met vertrouwen de toekomst ingaan! Ik hoop op een 

goede en vruchtbare samenwerking met team en ouders en bid samen met u om zegen voor 

alle kinderen van de school. 

 

Ina van den Boogaart, 

directeur 

 

Auditrapport De Morgenster Spijkenisse 

Samenvatting, bevindingen en aanbevelingen  

Op 7 december 2017 heeft een audit-team de school bezocht. Het audit-team heeft een 

goed verlopen bezoek gebracht. We zijn positief ontvangen en hebben goede gesprekken 

gevoerd met ouders, leerkrachten en leerlingen.  

Er wordt hard gewerkt op de school. De medewerkers hebben hart voor de school en tonen 

een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Er heerst rust in de school en in de lessen. 

De ouders zijn positief over de school. Dat geldt ook de opvang van kinderen met een 

andere nationaliteit. Het team mag daarmee gecomplimenteerd worden. Ook de kinderen 

geven aan dat de “nieuwe” kinderen erbij horen. Het is hartverwarmend om ze dat te horen 

zeggen.  

Het audit-team stelt vast dat het team zorgen heeft over de vacature in groep 7/8. Daardoor 

lekt energie weg. We bespeuren een zekere moeheid: “wat zal ons dit jaar weer overkomen?” 

Er zijn een aantal moeilijk te hanteren kinderen. Het loopt niet overal soepel. Er wordt  

gepest. Eén uitspraak ter illustratie: “De ruzie stopt hier nooit. En dat ligt aan een paar 

kinderen”.  

De flexibiliteit in het team begint ons inziens te ontbreken en de rek is er bij een aantal 

medewerkers uit.  

We willen de volgende adviezen meegeven:  

1. Spreek een duidelijke lijn af van wat je wilt en waarvoor je wilt staan. Stop met het 

voortdurend aanpakken van nieuwe speerpunten. Kies één of twee items en spreek af 

dat die klaar moeten zijn op een afgesproken datum;  

2. Stap af van de incidentele en ad hoc aanpak en ga structureel aan het werk. Werk de opzet 

van het thematisch werken verder uit;  

3. Pak het pesten aan. Er is een harde, strakke en gemeenschappelijke aanpak nodig.  

4. Breng een stukje autonomie c.q. eigenaarschap aan bij leerlingen en leerkrachten;  

5. De aandacht voor de resultaten is een topprioriteit. Analyseer waar je moet ondersteunen. 

Analyseer niet alleen het resultaat maar ook het proces.  

6. De leerlingen vinden dat er onvoldoende speelmateriaal op het plein is.  

 

Ties Havinga, voorzitter audit-team 

7 december 2017 



Even bijpraten 
In oktober 2017 zijn de directeur-bestuurder René Tromp en Henk Eilander, directeur van 

GPOWN op onze school geweest. Zij hebben een dag meegekeken op onze school. Aan het 

einde van de dag hebben ze een terugblik op de dag gegeven, die ziet u hier onder staan. 

Aan de ouders en de kinderen, die met hen gesproken hebben, is een rapportcijfer gevraagd. 

Het gemiddelde cijfer dat gegeven is, ziet u tussen haakjes staan. 

 

 

 

In november 2017 is er door een extern bureau een tevredenheidsonderzoek over 

ouderbetrokkenheid gedaan. De uitslag van dit onderzoek hebben we gekregen, een 

samenvatting van de resultaten ziet u hieronder. 

Er zijn 49 ouders die een uitnodiging hebben gekregen voor dit onderzoek, 25 ouders 

hebben de vragen ingevuld. Dat wil zeggen dat 51% van de ouders heeft gereageerd. 

Daarmee kunnen de uitkomsten van dit onderzoek als betrouwbaar en representatief worden 

beschouwd. 

Het rapport bevatte de volgende onderdelen:  

• Resultaten van het onderzoek, onderverdeeld in een cijfer en een gemiddelde 

ouderbetrokkenheidsscore                                                                        

• Drie sterke punten van de school en drie ontwikkelpunten 

• Hoe u als ouder het imago van de school ziet  

• Waarvoor u als ouder voor de Morgenster heeft gekozen 

Deze kunt u in onderstaande tabellen teruglezen. 

 

Resultaten ouderbetrokkenheid: 



 

Sterke en ontwikkelpunten: 

 

Imago van de school 

 

 

 



Schoolkeuze:  

 

De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen in het plan van aanpak wat gemaakt is en 

op de ouderavond gepresenteerd is. Een verslag daarvan krijgt u nog van ons.  

Inloopmorgen: 

Op vrijdag 23 februari is er een inloopmorgen. U bent van harte welkom om te kijken wat er 

allemaal gedaan is in de klassen over het thema wereld van verschil. De schooldeur gaat deze 

keer om 8.45 uur open. Kinderen van groep 3-8 worden gewoon in hun eigen klas verwacht. 

Kinderen van groep 1-2 mogen samen met hun ouders kijken in de klassen. In groep 3-4 is 

een kleine dansvoorstelling, deze begint om ongeveer 8.50 uur. Als u alles heeft gezien, kunt 

u uw kind uit groep 1-2 in de klas brengen. Uiterlijk half 10 gaan de gewone lessen starten.    

Belangrijke data: 

16 februari: Studiedag, kinderen zijn vrij 

19 februari: studiedag, kinderen zijn vrij  

22 februari: rapporten mee 

23 februari: inloopmorgen afsluiting project Wereld van verschil 

26 februari tot en met 4 maart: voorjaarsvakantie 

12 maart tot en met 23 maart: lessen Wonderlijk Gemaakt in alle groepen 

29 maart: paasviering met ouders (’s avonds, 19.00 uur, meer informatie volgt) 

Danielle Bakker  

De sterretjes van groep 1 en 2  
We gaan alweer richting het einde van het thema Afrika. De meeste leervragen zijn 

beantwoord. De kinderen hebben de informatie omgezet in eigen woorden. Dat heb ik 



gefilmd en het resultaat laten we u graag zien tijdens de tentoonstelling op vrijdag 22 

februari vanaf 8:45 in de school. Komt u kijken?  

 

De Bijbel 

Elke dinsdag, donderdag en vrijdag vertel ik een verhaal uit de Bijbel. Op maandag openen 

we Gods woord tijdens de weekopening. De verhalen gaan op het moment over het leven 

van Jezus. We verwonderen ons elke dag weer over wonderen die Jezus doet. We praten ook 

door over bepaalde dingen. Waarom hebben de Farizeeën en Schriftgeleerden zo’n hekel aan 

Jezus?  Waarom zegt Jezus soms dat de mensen niet moeten vertellen dat Hij hen heeft 

genezen? Waarom laat Jezus het dochtertje van Jaïrus eerst sterven voordat Hij haar beter 

maakt? Mooi dat de kinderen op zo’n jonge leeftijd al nadenken over het Evangelie. Ik heb 

niet alle antwoorden, maar benoem steeds dat het zo fijn is dat God weet wat het beste is, 

dus dat wij ons daar niet druk om hoeven te maken.  

 

De Kanjertraining 

Verhaal één tot en met acht hebben we ondertussen met elkaar gelezen, besproken en met 

de poppenkastpoppen uitgespeeld. Het gedrag dat past bij de verschillende petten is voor 

de kinderen duidelijk. Neemt niet weg dat het soms lastig is om ‘’met de goede pet op’’ te 

reageren. Voorbeelden die we in de klas hebben uitgespeeld: 

Iemand pakt de fiets waar ik mee aan het spelen was.  

- Ik ga op de grond zitten en begin te huilen. (Gele pet) 

- Ik duw de ander van de fiets. (Zwarte pet) 

- Ik zeg tegen de ander: ik had deze fiets eerst, mag ik hem terug? (Witte pet) 

In de kring vertelt iemand een verhaal.  

- Ik maak grapjes. (Rode pet) 

- Ik praat er expres door heen. (Zwarte pet) 

- Ik word sip want ik wilde ook wat vertellen. (Gele pet) 

- Ik luister naar wat de ander te vertellen heeft en steek mijn vinger op omdat ik ook 

wat wil vertellen. (Witte pet) 

Ik wil graag meespelen met een groepje kinderen. 

- Ik probeer hun aandacht te trekken door hen steeds te laten schrikken. (Rode pet) 

- Ik vraag aan hen: mag ik mee doen? (Witte pet) 

- Ik duw/schop/sla/spuug de kinderen zodat ik meedoe. (Zwarte pet) 

- Ik mag vast niet meedoen dus ga in mijn eentje op het bankje zitten. (Gele pet) 

We hebben steeds besproken: wat werkt het best? Weet de ander wat je wilt als jij het niet 

vertelt? Het levert mooie gesprekken op! Neemt niet weg dat het in de praktijk best lastig is 

om uit te spreken wat je graag wilt en om tot een oplossing te komen wanneer wat jij wilt 

niet overeenkomt met wat de ander wil. Daarom hebben we allemaal een maatje die ons kan 

helpen en kunnen we, als we er met ons maatje niet uitkomen, ook hulp vragen aan de 

juf/pleinwacht.  

 

De afgelopen weken hebben we ook heel veel kanjerspelletjes gedaan. Deze spelletjes zijn 

erop gericht om elkaar beter te leren kennen (want onbekend maakt onbemind) en om op 

een goede manier met elkaar om te gaan. De regel die in alle groepen geldt is: we praten 

positief tegen en over elkaar. Soms best ingewikkeld, want wat als je de tekening van je 

klasgenootje niet zo mooi vindt. Of een ander heeft een spel wat jij graag wilt. Of iemand zit 

aan jouw tafel te werken terwijl jij er graag zelf zou willen zitten. We oefenen de hele dag 



door met het spreken van vriendelijke woorden: tegen de ander, maar ook tegen onszelf. We 

proberen door te zetten, want van proberen kun je leren. Soms lukt iets nog niet, maar door 

het te blijven proberen worden we er beter in.    

 

Portfoliomappen 

Na de voorjaarsvakantie wil ik de portfoliomappen (23-rings multomap) weer met de 

kinderen (aan)vullen. Er staan er al een stuk of tien in de klas. Ligt de map van uw kind nog 

thuis, wilt u deze dan meegeven naar school? De werkjes die er al inzitten, mogen erin blijven 

zitten. Zo wordt de doorgaande lijn zichtbaar. Ik wil de maandag na de vakantie graag gelijk 

starten dus dan is het fijn als ze er allemaal zijn. In het portfolio reflecteer ik met de kinderen 

op hun gemaakte werk. We bespreken: Wat heb je geleerd? Wat was lastig/gemakkelijk? 

Waar ben je blij mee? Ook reflecteren kun je als kleuter al leren!  

 

Tot zover het nieuws uit groep 1/2. 

Met vriendelijke groet, Katinka 

 

De sterretjes van groep 3 en 4 
De laatste week voor de vakantie ronden we het thema over Afrika af. We hebben geleerd 

hoe een Afrikaans hutje gemaakt wordt, waarom er waterputten in Afrika gemaakt worden, 

welke bomen er in Afrika  zijn, welke dieren er allemaal leven. We willen de ouders dan ook 

heel graag laten zien wat we geleerd en gemaakt hebben. 

U bent van harte welkom op vrijdag 23 februari vanaf 8.45 uur tot 9.30 uur! Dan laten wij u 

alles zien. 

 

Er zijn nog veel zieken in de klas elke dag missen we wel 4 of 5 kinderen. We denken en 

bidden voor Natalia die al 3 weken ziek is. We hebben Natalia een mooie kaart gestuurd.  

Beterschap Natalia en we hopen dat je snel weer bij ons in de klas 

bent. 

Volgende week donderdag is Amelia jarig. Van harte gefeliciteerd 

alvast. 

 

Volgende week woensdag hebben we op school een djembé les. Zo gaan we leren om op 

een echte djembé muziek te maken. Donderdagmorgen 21 februari gaan we rond 9.00 uur 

naar de kinderboerderij. Gelukkig hebben we voldoende ouders, bedankt moeders. 

 

Groep 4 heeft met rekenen blok 7 afgerond. 

In blok 8 leren we: 

-alle soorten optellingen maken tot 100. 

-alle soorten aftrekkingen maken tot 100 

-we leren een verhoudingstabel invullen 

-we leren een datum bepalen aan de hand van een kalender. 

 

Groep 3 gaat met Veilig Leren Lezen volgende week beginnen met kern 8. 

We leren woorden  met : 

 - ch en nk. 

- woorden schrijven zoals ga-zwaan-zo-nu-kast 

- en we gaan creatief schrijven. 



 

De Bijbelverhalen gaan nog steeds over het volk Israël. Het volk moest  nog 40 jaar in de 

woestijn blijven omdat ze weer ongehoorzaam waren. We hebben mooie gesprekken met 

elkaar over de verhalen. 

 

De kinderen krijgen elke donderdag huiswerk mee. Wilt u erop letten dat het huiswerk 

gemaakt wordt en op woensdag wordt ingeleverd. 

 

Groeten van groep 3 en 4, Rudy en Lida 

 
De sterretjes van groep 5 en 6 

Rekenen en taal  

Inmiddels zijn we ook in groep 5/6 in de tweede helft van het schooljaar terecht gekomen. 

Met rekenen en taal wachten er weer nieuwe onderwerpen op ons. In groep 5 werken we 

momenteel over de jaarkalender, de maanden van het jaar, het aantal dagen en weken in een 

jaar en in een maand en alles wat daarmee te maken heeft. Ook werken we met 

hoogtegetallen in een plattegrond en met blokjes. In groep 6 zijn we druk met grote 

deelsommen (bijv. 8100 : 900=), rekenen met geld (bijv. 66 x €42=) en met de verhoudingen 

tussen meters, decimeters, centimeters en millimeters. We herhalen de onderwerpen omtrek 

en oppervlakte en passen die in steeds verschillende situaties toe.  

 

Centrum voor de Kunsten 

Op vrijdag 2 februari jl. hebben we voor de tweede keer in korte tijd een bezoek gebracht 

aan het Centrum voor de Kunsten in Spijkenisse. Net als een paar weken eerder was dat erg 

prettig. Eerst hebben we gekeken naar een toneelstuk over het leven in het wilde Westen. 

Daarna gingen we, samen met de andere aanwezige school, in vier groepen uiteen. We 

gingen ons eigen avontuur in het wilde Westen voorbereiden. De eerste groep met kinderen 

heeft een prachtig decor geschilderd. Die werd uiteindelijk gebruikt als achtergrond tijdens 

ons eigen toneelstuk. De tweede groep heeft geleerd wat er allemaal nodig is om goed te 

kunnen acteren. Lichaamshouding, mimiek, reageren op elkaar, emoties tonen en nog veel 

meer. Dat was hard werken, maar er is veel geleerd. De derde groep kinderen ging muziek 

maken, passend bij het toneelstuk. Ze gebruikten daarvoor (hand)trommels, xylofoons, 

deksels, djembe’s en nog veel meer. De vierde groep heeft geleerd hoe Indianen dansen. 

Chris uit groep 6 werd aangesteld als opperhoofd van de Indianen. Net als de andere 

kinderen uit zijn groep heeft hij zijn rol uitstekend ingevuld.  

’s Morgens hebben de vier groepen onafhankelijk van elkaar het toneelstuk voorbereid. ’s 

Middags kwamen de vier groepen bij elkaar en smolt alles samen tot één geheel. Het was 

best spannend hoe dat zou gaan, want aan het eind van de middag moest alles af zijn en 

zouden we gaan optreden voor een echt publiek. Verschillende ouders uit groep 5/6 waren 

ons publiek, samen met ouders van de andere school. Het eindresultaat was geweldig. Een 

avontuur uit het wilde Westen met cowboys, Indianen, muziek, zang en dans. Wilt u zien hoe 

het ging? Op Klasbord zijn een aantal foto’s geplaatst. 

 

Thema 

Inmiddels vordert ook ons thema over ‘de derde wereld’ en dan vooral over Afrika. We 

hebben veel geleerd over de Afrikaanse landen: Zuid-Afrika, Kenia, Egypte en Somalië, maar 

ook over andere derde wereldlanden als Pakistan en India. Ook willen wij alles weten over de 



talloze diersoorten in derde wereldlanden. Dat zijn er nog een stuk meer dan the Big Five. 

Maar ook de hulpverlening door organisaties als het Rode kruis, het Leger des Heils en Unicef 

vinden wij belangrijk. Op vrijdag 23 februari a.s. kunt u een kijkje komen nemen over het 

thema in onze groep.     

 

Huiswerk 

Engels 

8 maart    Unit 4 (linkerkant) 

22 maart    Unit 4 (groep 5 rechterkant, groep 6 helemaal) 

Topografie (groep 6) 

23 februari    Zuid-Holland 

 

De sterretjes van groep 7 en 8 
 Leren:  bij de vakken rekenen, taal en spelling zijn we gestart met een nieuw blok of 

thema. Voordat we daarmee begonnen hebben we nagedacht over onze leerdoelen.   

Wanneer we ons daar meer bewust van zijn, is er meer focus op wat we gaan leren! 

 Thema: zo langzamerhand zijn er al veel leervragen beantwoord. De kaarten worden 

afgerond en presentaties worden gehouden. Ook bereiden we ons voor op de 

presentatie volgende week vrijdag 23 februari 8:45-9:30 uur. 

Komt u ook even een kijkje nemen?! 

 Concert: groep 7 heeft enorm genoten van het schoolconcert 

in de Stoep. We zagen en hoorden veel muziek met 

percussie-instrumenten uit o.a. Brazilië, Zuid Afrika, het 

Midden Oosten.  

 Begeleiding nodig:  

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

 Levend Water: de gesprekken deze weken gaan over de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde. We lazen stukken uit het Bijbelboek Openbaring. Niet eenvoudig te begrijpen 

maar we hebben wel geleerd hoe God zorgt voor zijn kinderen op aarde en dat we 

een nieuwe wereld mogen verwachten! We leerden dit prachtige lied erbij. 

https://www.youtube.com/results?search_query=alfa+omega+sela 

 Rapport en vakantie: nog een kleine week en dan is het voorjaarsvakantie. We 

bespreken donderdag de rapporten met ieder kind en geven ze dan met hen mee. 

We wensen jullie allemaal een fijne vakantie!! 

 Huiswerk: 

Elke week: memo Levend Water 

Elke week Nieuwsbegrip XL 

15 maart: toets Engels Unit 5 - Words to know 

20 maart: toets Noord-Europa 

 

Hartelijke groet van groep 7 & 8, Daniëlle en Sary 

https://www.youtube.com/results?search_query=alfa+omega+sela

