
   

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 is bij de weekopening bekend gemaakt, wat de leukste vakantie-lees-foto is geworden. 
Leuk dat er zoveel inzendingen waren en ook fijn om te zien dat er kinderen zijn die ook in de 
vakantie lekker lezen. Lida heeft deze wedstrijd georganiseerd, bedankt daarvoor! 
 
Vorige week heb ik drie dagen overleg gehad met andere directeuren en teamleiders van GPO-WN. 
Het waren inspirerende dagen. We hebben met elkaar gesproken over ons identiteitsbeleid, hoe 
staan we ervoor en waar willen we als school naartoe? Ook hebben we het gehad over een 
schoolprofiel, belangrijk om te weten waar je als school voor staat en wat je te bieden hebt. De 
komende tijd zullen we als team, maar hopelijk ook met u als ouders over deze dingen in gesprek 
gaan. 
 
Zoals eerder aangekondigd, is er op maandag 2 oktober een ouderavond. Deze zal o.a gaan over 
groepsvorming. We vinden het als school belangrijk, dat u als ouders op de hoogte bent van de stand 
van zaken in de groepen. Want het is fijn als u weet wat er speelt, welke afspraken er met kinderen 
gemaakt zijn en wat de gedachten daarachter zijn. Op deze manier willen we graag met u delen hoe 
het proces gegaan is en hoe het ervoor staat. De leerkrachten kunnen in hun eigen groepen ook 
informatie met u delen, die van belang is voor de rest van het schooljaar. We willen deze avond 
beginnen met een gezamenlijke opening om 19.30 uur. Om 20.00 uur zal het programma starten in 
de klassen. Om 20.45 uur zal hetzelfde programma nog een keer gedaan worden in de klassen. Als u 
kinderen heeft in meerdere groepen, heeft u hierdoor de gelegenheid om van meerdere groepen 
informatie te krijgen. Het programma heeft een open einde. Vanaf 19.15 uur is de school open. We 
hopen natuurlijk dat u erbij bent, deze avond! 
 
Op dinsdag 10 oktober zullen René Tromp en Henk Eilander, directie van GPO-WN, op onze school 
komen kijken. Zij willen ook graag met ouders in gesprek. Bent u in de gelegenheid en vindt u het 
leuk om met hen in gesprek te gaan, gelijk aan het begin van de dag,  over het onderwijs op De 
Morgenster, dan hoor ik dat graag van u! 
 
Herhaalde oproep: op donderdag 12 oktober willen we de kamers, de kuil en de gangen van de 
school zoveel mogelijk leegmaken, omdat er in de herfstvakantie een nieuwe vloer gelegd wordt. 
Bent u in de gelegenheid om overdag te helpen of ’s avonds te helpen met sjouwen, wilt u dit dan 
doorgeven aan Sary of Danielle? (vele handen…) 
 

sterretjes 



Staking: donderdag 5 oktober is de landelijke actiedag en blijven veel scholen dicht. Ook onze school 
doet mee aan deze actie, wat betekent dat er geen school is en de kinderen op deze dag vrij zijn.  
 
Vervanging: soms kan een leerkracht door ziekte of door andere werkzaamheden, niet voor de 
groep. Dat betekent dat er vervanging gezocht moet worden. We streven ernaar om zoveel mogelijk 
dezelfde leerkrachten voor de groep te zetten. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Als blijkt, dat we 
geen vervanging kunnen vinden, zullen we soms moeten besluiten om groepen bij elkaar te zetten. In 
enkele gevallen kunnen we ook besluiten om groepen naar huis te sturen. Dat zou er dan zo uit 
komen zien: 
 
Vervanging nodig in groep:  
Verdeling: 
 
1-2  
Als er geen vervanging is voor groep 1-2, hebben de kinderen vrij.  
3-4  
Groep 3 sluit aan bij groep 1-2 
Groep 4 sluit aan bij groep 5-6 
5-6 
Groep 5 sluit aan bij groep 3-4 
Groep 6 sluit aan bij groep 7-8 
7-8 
De leerkracht van groep 5-6 gaat voor groep 7-8 
Groep 5 sluit aan bij groep 3-4 
Groep 6 sluit aan bij groep 7-8 
 
Omdat ons kleuteronderwijs anders is ingericht en we vinden dat we van kleuters niet kunnen 
verwachten dat ze hele lessen stil zijn en zitten, kiezen we ervoor om deze groep niet op te splitsen. 
Verder kiezen we er ook voor om groep 7-8 bij elkaar te houden, omdat je anders grote 
leeftijdsverschillen krijgt in groepen.  
 
Directie: Erik van Pijkeren is dit schooljaar gestart als directeur op een andere school van GPO-WN. 
Op dit moment hebben we als school geen directeur en ben ik voor u als ouders het aanspreekpunt, 
maar ook samen met het team ben ik bezig met het vormgeven van ons onderwijs. Ik ben blij dat ik 
deze kans heb gekregen en op deze manier kan ervaren wat het inhoudt om eindverantwoordelijk te 
zijn voor een school. Gedurende dit jaar zal ik een keus maken of ik door wil gaan en directeur wil 
worden of dat er naar iemand anders gezocht gaat worden voor deze functie. Als u hier vragen over 
heeft, dan hoor ik dat graag! 
 
Parkeren: De stoep voor onze school is een kiss and ride zone. Dat houdt in, dat er tijdens het 
brengen en halen van de kinderen geen parkeergeld betaald hoeft te worden. Door een ouder werd 
ik erop geattendeerd dat er meer auto’s kunnen parkeren, als er beter aangesloten wordt als er al 
een auto geparkeerd staat. Wilt u bij het parkeren op de verkeersregels letten om gevaarlijke 
situaties te voorkomen? 
 
Met vriendelijke groet, 
Danielle Bakker 
 
 
 
 
 



TSO 
 OPROEP 
De kinderen spelen buiten graag met kleden. Wie heeft er nog kleden (gordijnen, dekbedhoezen, 
enzovoorts) voor ons. 
  
Om er voor te zorgen dat niet alleen de kinderen die als eerste buiten zijn speelgoed/kleden hebben, 
wordt de sleutel van het schuurtje in de kast in de lerarenkamer gelegd. Eén TSO-ouder moet om 
12.30 uur buiten zijn met de sleutel. Deze ouder houdt toezicht op de uitgifte van het speelgoed. 
Daarna gaat de schuur weer op slot. Na de eerste bel helpen de kinderen met het netjes opruimen 
van het speelgoed/kleden. Binnenkort zal de schuur opnieuw ‘ingericht’ worden. 
  
TSO-commissie 
 

Verloren voorwerp 
Na afloop van de nieuwjaarsreceptie heb ik mijn zilverkleurige 12 muffinbakvorm even buiten 
neergezet. Toen ik naar huis wilde was hij verdwenen. Ik wil hem graag terug. 
Janny v.d. Boogert 
 

De sterretjes van groep 1 en 2  
In deze Sterretjes wil ik u meer vertellen over de werkmomenten. Op maandag en donderdag werken 

de kinderen ’s middags, op dinsdag en vrijdag werken de kinderen ’s ochtends. De kinderen kiezen 

zelf wat ze willen doen. Behalve op vrijdag, dan deel ik de kinderen in bij een werkactiviteit zodat ik 

kan bepalen of ik wil dat een bepaalde leerling die week nog met een bepaalde activiteit oefent.  

Elke week zijn er vijf verschillende werkactiviteiten, waarvan elk kind er in principe vier kan doen: 

elke dag één. Drie activiteiten verschillen elke week en sluiten aan op het thema. Zo maken de 

kinderen deze week visjes van klei en kraaltjes, mutsen voor het toneelstuk dat door een aantal 

kinderen is geschreven en kleuren ze een kleurplaat waarbij het leerdoel een goede pengreep en 

schrijfhouding is.  

Kindkaart  
Daarnaast zijn er een aantal vaste activiteiten die een kind kan kiezen. Elke week kan een kind kiezen 

voor zijn of haar kindkaart. Dit is een a4tje waar drie of vier verschillende spellen op staan, met 

daarachter in welke kast het spel staat, of het spel alleen of samen gespeeld moet worden en drie 

lege kolommen. Elk kind heeft een eigen kindkaart, met spellen die aansluiten bij zijn 

ontwikkelingsniveau. Het ontwikkelingsniveau bepaal ik met het laatste registratiemoment van KIJK!. 

Bijvoorbeeld: kan een kind tot 10 tellen en kent hij enkele symbolen? Dan staat er een spel op de 

kindkaart waarmee het kind die vaardigheid verder oefent.  

Puzzelkaart 
Ook heeft elk kind een puzzelkaart. Er zijn vijf verschillende puzzelkaarten: groene, rode, blauwe, 

gele en paarse. De kleur van de kaart correspondeert met de kleur van de stickers op puzzels. 

Kinderen met een groene puzzelkaart oefenen met het maken van puzzels van 16 stukjes, en zo loopt 

het aantal stukjes en de moeilijkheidsgraad van de puzzels op. Op de puzzelkaart staan zes vakjes. 

Wanneer een kind ervoor kiest om met zijn puzzelkaart te werken, pakt hij deze puzzelkaart tijdens 

het werkmoment uit zijn laatje, zoekt een puzzel in dezelfde kleur op en gaat deze puzzel aan tafel of 

op de grond maken. Als het kind klaar is, zet ik een krulletje op de puzzelkaart. Na zes krulletjes is het 

de puzzelkaart vol en krijgt het kind een puzzelkaart voor puzzels met meer stukjes. 



Bouwhoekkaart 
Tot slot staat om de week de bouwhoekkaart op het kiesbord. De bouwhoekkaart is een half a4tje 

met de nummers 1 t/m 30. Deze nummers corresponderen met  bouwkaarten die in de bouwhoek 

liggen. Het kind pakt de kaart met het nummer dat  voor hem/haar aan de beurt is en bouwt het 

bouwsel na. Wanneer het kind klaar is, gaat hij op de trap zitten en steekt zijn vinger op. Ik bespreek 

het gebouw na en vertel of het kind nog een kaart na kan bouwen.  

Benieuwd naar al deze kaarten? Vraag er uw kind eens naar! De kinderen bewaren ze allemaal in hun 

eigen laatje.  

Groepsvorming 
Het begint een hechte groep te worden. De regels die we samen hebben bedacht, zijn voor steeds 

meer kinderen duidelijk. Daarnaast is het fijn om het nut van de regels te snappen. Hebben we niets 

aan de regel? Is de regels dan wel nodig? De kinderen voelen zich zelf verantwoordelijk voor hun 

eigen daden en woorden. Samen zorgen we voor elkaar, houden we de klas netjes, zorgen we voor 

alle spullen. Kinderen spreken elkaar ook aan op elkaars gedrag en dit gaat steeds beter op een 

vriendelijke, opbouwende manier. Er zijn al meer dan 40 fiches verzameld door het goed naleven van 

de gangregels, die in de klas en in de wc ook heel goed passen! De beloningen: extra naar buiten (bij 

20 fiches) en een filmpje kijken (bij 40 fiches). We sparen lekker verder voor de volgende beloning 

(60 fiches)!  

Op 2 oktober praten we vanaf 19:30 verder over het  groepsvormingsproces tijdens de ouderavond. 

Het tweede deel van deze ouderavond vindt plaats in de verschillende klaslokalen. Aan u, de ouders 

van de kinderen van groep 1/2, wil ik graag wat vertellen over KIJK!. Ik hoop dat u er bij kunt zijn! 

Vriendelijke groet, 

Katinka 

De sterretjes van groep 3 en 4 
Na vier school weken van hard werken zien we dat iedereen zijn plekje gevonden heeft in de klas. We 
hebben met elkaar klassenvergaderingen gehouden over wat er al heel goed gaat in de klas, maar 
ook hebben we nagedacht over verbeterpunten. 
Afgelopen maandag hebben we klassenvergadering 4 gehouden. We hebben met elkaar nog eens de 
regels besproken. In tweetallen hebben we over elke regel gesproken en bedacht waarom we deze 
regel wel willen houden en waarom niet. De regels die we met elkaar afgesproken hebben hangen 
we in de klas zodat we elkaar aan de afspraken kunnen herinneren. 
 

Groep 3 
Wat is er hard gewerkt in groep 3 en wat hebben we al veel woordjes geleerd. Kern 1 van Veilig Leren 
Lezen is inmiddels afgerond. Maandag zijn we in kern 2 begonnen. Het thema van kern 2 is ‘mijn lijf’. 
In de gang hangen de woorden die we in kern 2 gaan leren en daar kunt u ook de 
doelen van rekenen vinden van blok 2. 
 
De kinderen hebben wel een complimentje verdiend want er wordt thuis heel goed 
geoefend met het lezen van de woordrijen.  
 
 

Groep 4 
Dat geldt natuurlijk ook voor groep 4. Jullie doen erg je best om je huiswerk van spelling goed te 
maken thuis. Met rekenen is groep 4 ook begonnen met blok 2. We hebben al een taaltoets en een 
spellingtoets gedaan. We hebben met tijdens de taallessen woorden geleerd die met familie en 



huisdieren te maken hebben. We hebben geleerd om een goede zin te maken. Daar moet altijd in 
staan wie iets doet en wat er gedaan wordt. Zo ontdekten we ook dat ‘ik vis’ een goede zin is, maar 
dat we zinnen ook langer kunnen maken. Ook zijn we al aardig gewend om met de methode Flits te 
werken. Dit is de nieuwe methode voor technisch lezen. 
De bijbelverhalen gaan over Abraham en de belofte die God hem geeft. 
Volgende week op 28 september is Nadine jarig . We wensen je alvast een fijne verjaardag Nadine. 
 
Hieronder staat een stukje van Lisette Egas waarin zij zich aan u voorstelt. 
 
Beste ouders, 
Misschien heeft u mij al rond zien lopen op school of hebben we elkaar al even gesproken, toch lijkt 
het me goed dat ik me hier ook even voorstel. 
Mijn naam is Lisette Egas. Ik ben 20 jaar oud en doe met veel plezier en enthousiasme de PABO. Ik zit 
nu in mijn tweede jaar en loop stage tot aan de kerst in groep 3/4 op de Morgenster. Zelf heb ik ook 
van groep 3 tot en met 8 op de Morgenster gezeten, dus het is bekend terrein voor mij! 
Ik hoop dit jaar uw kind(eren) veel te kunnen leren. Niet alleen hoe je een bepaalde spellingsregel 
toepast of een rekensom uitwerkt, maar bovenal hoe God ieder persoonlijk gemaakt heeft en door 
en door kent, en hoe alle kinderen op deze school als een parel in Zijn hand zijn. 
Schroom niet om mij eens aan te spreken voor een praatje, ik ben (bijna elke week) van maandag tot 
en met woensdag op school te vinden. 
 
Groeten, 
Lisette Egas 
 
De groetjes van groep 3 en 4, juf Rudy, Juf Lisette en juf Lida 

 
De sterretjes van groep 5 en 6 
Het zal niet iedere maand gebeuren, maar deze maand wel. Groep 5/6 stond in de krant! Op 
vrijdag 15 september jl. deden we mee aan ‘Keep it clean day’, een wereldwijde actie tegen 
zwerfvuil. Dat was nodig ook, want er lag enorm veel zwerfvuil in de wijk rondom de school. 
We hebben van alles gevonden. Blikjes, flesjes, peuken, snoepzakjes en nog veel meer. De 
wijk is nu een stuk schoner. Dat vonden de mensen van de krant ook. Ze hadden boven het 
artikel geschreven: ‘Kinderen van de Morgenster maken Spijkenisse schoon!’ 
 
Werken 
In de klas rekenen we elke dag op de Snappet. Op dit moment zijn we druk met optellen 
boven het honderdtal, minsommen en spiegelen (in groep 5) en optellen boven de 1000, 
getallen op volgorde van klein naar groot en geldsommen (in groep 6). Bovendien oefenen 
we zo’n beetje elke dag de tafelsommen in beide groepen. Tijdens de spellinglessen oefenen 
we allerlei woorden. Het mooie is dat we veel (kleine) dictees maken, zodat we direct 
kunnen controleren of de geoefende woorden ook ‘blijven hangen’. Taal is hard werken, 
want in groep 5 hebben we pas geleerd wat een voorzetsel is. De meester tekende een auto 
op het bord. Daar kun je voor staan, maar ook in zitten, uit stappen, naast en achter lopen. 
Je kunt er zelfs op staan, maar dat is niet de bedoeling! In groep 6 ging het bij taal over het 
schrijven van een woordweb, hoe je moet discussiëren en over sterke en zwakke 
werkwoorden. 
 
Engels 



Engels wordt steeds leuker, want er zijn tijdens de lessen veel filmpjes te zien, 
geluidsfragmenten en liedjes. Wij vinden dat prettig. Binnenkort krijgen we ook huiswerk 
voor Engels. Engelse woorden, maar ook korte zinnen. 
 
Thema 
Bij Topondernemers hebben we de eerste presentaties al gehad. We leren een hoop van 
elkaar en van de opdrachten over het werken en leven op de boerderij. Allerlei onderwerpen 
komen voorbij: De boerderij van vroeger, machines op de boerderij, van melk tot kaas, 
verschillende boerderijen, mais verbouwen, bollen en knollen en nog veel meer. 
 
Samen 
Allerlei activiteiten staan nog steeds in het teken van groepsvorming. Op maandag 2 oktober 
willen we u daar meer over vertellen. 
 
Groetjes van groep 5/6, Bernard en Sary 
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