
   

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.   

 

Seizoen 2017-2018                        5 oktober 2017    Nr. 406 
 

De MORGENSTER laat uw kind stralen! 
Even bijpraten 
 

Ouderavond 

We kunnen terugkijken op een mooie avond, waarin we als ouders en leerkrachten met 

elkaar in gesprek konden over ons onderwijs. Er zijn mooie gesprekken geweest, er is 

informatie uitgewisseld en ouders hebben elkaar beter leren kennen door de 

kennismakingsspellen die ook zijn gedaan. Een aantal ouders heeft zich afgemeld voor 

deze avond. Als u niet geweest bent en u wilt toch graag weten wat er besproken is, 

kunt u dit navragen aan ouders die wel zijn geweest.  

 

Sollicitatie 

Helaas is het nog niet zover, dat ik aan u kan vertellen, wie de nieuwe leerkracht wordt 

van groep 7-8. We zijn hier nog volop mee bezig. Met Annelies is afgesproken dat zij na 

de herfstvakantie niet meer terug zal komen op de Morgenster, zij heeft nog recht op 

compensatiedagen van haar zwangerschap en neemt deze in de week na de 

herfstvakantie op. Zodra ik meer weet, dan hoort u dat van mij. Als u vragen heeft, dan 

hoop ik dat u daarmee naar mij toe komt. 

 

Afscheid 

Dat betekent dat we op vrijdag 13 oktober afscheid gaan nemen van Annelies. Zij zal dit 

deze dag samen met de kinderen in de groep doen. We willen u de gelegenheid geven 

om haar gedag te zeggen, dat kan tussen 15.00 en 15.30 uur in de kuil. 

Erik van Pijkeren is niet meer verbonden aan onze school, door zijn (plotselinge) vertrek 

is er voor u nog geen gelegenheid geweest om officieel afscheid van hem te gaan 

nemen. Ook hij zal vrijdag 13 oktober om 15.00 uur op school zijn. U bent van harte 

welkom om afscheid van hem te nemen. 

 

Parkeren 

De buren van onze school hebben aangegeven, dat er geparkeerd wordt op de oprit. Dit 

is voor hen niet prettig. Wilt u ervoor zorgen dat de stoep en de oprit vrij blijft? 

 

 

sterretjes 



Hulp bij het leegmaken van de kuil en de kamers 

Een aantal ouders heeft aangegeven op donderdag 12 oktober te komen helpen met 

het uitruimen en sjouwen van de kasten en bureaus. We kunnen alle hulp gebruiken, dus 

als u in de gelegenheid bent om te helpen, laat het ons dan even weten!  

A.s. maandag 9 oktober ben ik niet aanwezig op school in verband met een afspraak op 

het kantoor van GPO-WN in Alphen a/d Rijn. 

Met vriendelijke groet, 

Danielle Bakker  

 

De sterretjes van groep 1 en 2  
Afgelopen maandagavond heb ik veel van u ontmoet tijdens de ouderavond. Fijn om u wat te kunnen 

vertellen over het groepsvormingsproces, de regels die de kinderen hebben opgesteld en het 

observatie- en registratiesysteem KIJK!. Heeft u de ouderavond gemist? Een andere ouder kan u vast 

(deels) bijpraten.  

Tijdens de ouderavond heb ik u wat verteld over rode (3,5-4,5 jaar), gele (4,5-5,5 jaar), blauwe (5,5 – 

6,5 jaar) en groene (6,5-7,5 jaar) doelen. Hieronder vindt u een selectie van de activiteiten die ik de 

afgelopen periode heb aangeboden met daarbij bij welk doel die activiteit past.  

Activiteit: Bedenk met elkaar een toneelstuk en werk dit toneelstuk uit. Bedenk een titel, een 
verhaallijn, de personages en de locatie. Maak het verhaal eerst met plaatjes. Schrijf het verhaal er 
daarna bij. 
Doelen:  
Bedenkt samen met een ander een samenhangend spelverhaal en maakt afspraken over rollen 
(spelontwikkeling). 
Beleeft zichtbaar plezier aan voorlezen, boeken en rijmpjes door mee te leven met personages en het 
uiten van gevoelens of mening (beginnende geletterdheid). 
Ontdekt dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen  
Weet dat tekens gebruikt worden om iets te vertellen of leren (beginnende geletterdheid). 

 
Activiteit: Vier spelletjes tijdens de gymles: een gymcircuit.  
Doelen:  
Kan over een lijn lopen, op tenen staan en lopen (grote motoriek). 
Kan rennen in verschillend tempo (grote motoriek). 
Maakt goed gecoördineerde bewegingen van armen en benen bij het lopen (grote motoriek). 
Het lopen is goed gecoördineerd, ritmisch (grote motoriek). 
 
Activiteit: Maak een schildpad van papier en eierdoos.  
Doelen : 
Knipt rechte lijnen en hoeken (kleine motoriek). 
Kan over denkbeeldige lijn knippen (kleine motoriek). 
Kan voorgetekende figuren uitknippen uit karton, stof et cetera (kleine motoriek). 
 
Activiteit: Wat ligt er onder het kleedje?  
Doelen: 
Kan kleuren aanwijzen en benoemen (visuele waarneming). 
Kan eenvoudig betekenisvolle opdrachten onthouden en uitvoeren (auditieve waarneming). 



Kan reeksen van 3 woorden die betrekking hebben op voorwerpen uit de omgeving inprenten en 
reproduceren (auditieve waarneming). 
 
Activiteit: Schrijf je eigen boek. Op de voorkant komt de titel, de schrijver en een illustratie. In het 
boek maak je met plaatjes een verhaal en schrijf je daarna de tekst erbij in kindertaal. Of voor 
sommige kinderen: schrijf je eerst een verhaal waar je later plaatjes bij maakt.  
Doelen: 
Ontdekt dat tekens gebruikt worden om iets te vertellen of te leren (beginnende geletterdheid). 
Doet alsof hij leest (beginnende geletterdheid). 
Weet wanneer er sprake is van ‘lezen’ en ‘schrijven’ en kan ‘lezen’ en ‘schrijven’ van elkaar 
onderscheiden (beginnende geletterdheid). 
Schrijft eigen naam en/of onzinwoorden in krabbels (beginnende geletterdheid). 
Heeft zichtbaar plezier in voorlezen en boeken (beginnende geletterdheid). 
 
Activiteit: Pak je stoel en zet/houdt je stoel: voor je, onder je, naast je, boven je, achter je, enz. 
Kan meetkundige begrippen herkennen en toepassen in relatie tot zichzelf en ten opzichte van het 
eigen lichaam. 
Kan meetkundige begrippen als voor, achter, naast, in, op, boven, onder, dichtbij en ver herkennen 
en kan aanwijzen waar wat te zien is bijvoorbeeld op een plaat. 
Kan meetkundige begrippen herkennen: voor, achter, naast, in ,op, boven, onder, dichtbij en veraf. 
Kan meetkundige begrippen ook gecombineerd gebruiken: voor, achter, naast, in, op, boven, onder, 
dichtbij en veraf.  
Kan zich in afgebeelde gegevens verplaatsen over plaatsaanduiding als voorste, achterste, rechts, 
links in het platte vlak 
 
Vervolgactiviteit: ‘’Ik zie , ik zie wat jij niet ziet en het is … op de kast/onder de tafel/achterin de 
klas.’’ De leerkracht doet het voor, daarna zijn de leerlingen aan de beurt.  
Doel: 
Kan in eigen taal beschrijven, zonder aan te wijzen, waar voorwerpen in de ruimte staan. 
 
Activiteit: Tel hoeveel fiches we al hebben gespaard. 
Doelen: 
Kan de telrij opzeggen vanaf 1 als liedje of versje (beginnende gecijferdheid). 
Weet dat een verzameling uit één, twee, drie of meer kan bestaan (beginnende gecijferdheid). 
Kan de telrij opzeggen tot tenminste 10 (beginnende gecijferdheid). 
Telt grotere hoeveelheden (tot 10) door getelde objecten weg te schuiven. 
Kan de telrij opzeggen tot tenminste 20 (beginnende gecijferdheid). 
Kan vanuit verschillende getallen tot 20 verder tellen en vanuit getallen tot 10 terugtellen 
(beginnende gecijferdheid). 
Kan kleine getalpatronen tot tenminste 12 herkennen, zonder tellen door gebruik te maken van 
patronen en structuren (beginnende gecijferdheid). 
Kan voorwerpen op een rij zetten en correct tellen (beginnende gecijferdheid). 
 
Zoals u ziet zijn er doordachte werkactiviteiten waarin meerdere doelen aan bod komen, maar leren 
de kinderen ook veel van de kleinere activiteiten zoals het tellen van fiches. Zo oefenen de kinderen 
elke dag veel meer dan de doelen die ik van te voren heb uitgedacht. Daarnaast zijn in de meeste 
activiteiten meerdere niveaus verwerkt zodat de activiteit voor elk kind haalbaar is.  
 
De kinderen zijn erg enthousiast over hun toneelstuk en hebben dit vrijdagmiddag laten zien. We 
hopen dat u wilt en kunt komen kijken! 
 



Volgende week ronden we het thema af want na de vakantie start er een nieuw thema. Daarom wil 
ik graag voor de herfstvakantie de portfoliomappen met de kinderen vullen. Een portfoliomap is een 
multomap (liefst 23-rings) die ik samen met het kind vul met 2-3 werkjes waar het kind trots op is. 
Samen bespreken we het werkje: wat ging goed, wat was lastig, wat heb je geoefend, wat zou je de 
volgende keer anders doen? Deze map vullen we 3-4 keer per jaar na een thema en zo ontstaat er 
een mooie doorgaande lijn waarin de ontwikkeling van het kind zichtbaar wordt.  
Wilt u zorgen dat uw kind maandag 9 oktober een map mee naar school neemt?  
 
Tot zover het nieuws uit groep 1/2. 
 
Groeten, Sary en Katinka 
  

De sterretjes van groep 3 en 4 
 

Al 7 weken met elkaar aan het werk 

Wat hebben alle kinderen de afgelopen periode hard gewerkt en wat is er veel werk verzet door 

groep 3 en groep 4. Naast het leren en werken hebben we nu in totaal 5 klassenvergaderingen 

gehouden, veel leuke kennismakingsspelletjes gespeeld en we zijn gestart met de verhalen en 

oefeningen van de Kanjertraining. De regels van de gang en de kuil kennen we heel goed en we doen 

ons best om ons daaraan te houden. In de klas hangt het contract dat we allemaal ondertekend 

hebben. Natuurlijk gaat het wel eens fout, maar dan bedenken we wat de regel ook al weer was en 

we lezen met juf het contract. Gelukkig mogen we elke keer weer opnieuw beginnen en het anders 

en beter doen.  

 

Meeleven 

We hoorden van Melle en Amelia en hun families dat de opa van Melle en de opa van Amelia zijn 

overleden. De opa van Melle woonde helemaal in Suriname en de opa van Amelia woonde in Polen. 

We leven met ze mee en hebben voor ze gebeden en gevraagd of God ze wil troosten nu 

ze verdrietig zijn en of Hij goed voor ze wil zorgen.  

 

Jarigen 

Af en toe vieren we een feestje in de klas! Vorige week was Nadine jarig, deze week is Azahiel jarig en 

in de herfstvakantie is Rebecca jarig, alle drie van harte gefeliciteerd!  

 

Rekenen 

Groep 3 is druk bezig met plattegronden, de getallenrij van 1 t/m 20 heen en terugtellen en er zijn 

zelfs al kinderen die de hele uren op klok kunnen zien en benoemen. 

Maar 12 uur is wel vreemd, want dan zie je de lange en de korte wijzer op elkaar. Het verschil tussen 

6 uur en 9 uur zien is ook best lastig. Oefent u thuis mee? 

 

Groep 4 maakt de sommen op hun tablet, na een instructie op het digibord gaan de kinderen 

zelfstandig aan het werk en wij kunnen de kinderen ‘volgen’ op onze laptop. We leren tellen met 

sprongen van 10 of grote huppen.. We oefenen met het maken van optellingen en aftrekkingen tot 

en met honderd van het type 42+7 en 47-2. 

We gaan nauwkeurig meten met een liniaal en we leren wat centimeters zijn. 

 



Taal en spelling 

Groep 3 kent nu al heel veel woorden en de laatste woordjes die aangeleerd zijn, zijn teen, neus, buik 

en oog. Kern 2 is bijna klaar en volgende week gaan we vrolijk verder met kern 3, we starten dan met 

het woord doos. We kunnen al heel goed woordjes leggen bij de plaatjes die in onze woorddoos 

zitten.  

 

Groep 4 heeft deze week woorden geleerd bij het thema ‘ziek zijn’. In dit blok leren we ook 

samengestelde woorden zoals ‘voortand’ en we gaan pictogrammen bekijken en de betekenis 

daarvan ontdekken. 

Met spelling hebben we al verschillende afspraken geleerd. We weten nu dat je bij het woord wolf 

een tussen -u- hoort, maar dat je die niet mag schrijven. De woorden worden steeds langer en 

moeilijker want we oefenen nu woorden met 3 medeklinkers voor- of achteraan zoals struik en 

worst. 

 

Levend Water 

Deze week hebben we gehoord over blijdschap en verdriet bij de tenten van Isaak en volgende week 

gaat het over Jakob en zijn vlucht naar oom Laban. We leren daar elke week een lied bij en deze 

week was dat het lied: Kom in de kring van Gods gezin. Zoals Rebecca in de kring van God en in de 

tent van Isaak mocht komen, zo mogen wij allemaal bij de kring van God horen.   

 

Algemeen 

Volgende week is het de laatste week voor de herfstvakantie. De kinderen mogen daarna lekker een 

weekje uitrusten. Dat hebben ze wel verdiend! Fijne herfstvakantie allemaal! 

 
De groetjes van groep 3 en 4, juf Rudy en juf Lida 

 
De sterretjes van groep 5 en 6 
 
Jarigen 
Komende week hopen Boaz (de 13e) en Hannah (de 14e ) hun verjaardag te vieren. Alvast 
een hele fijne verjaardag gewenst! 
 
Rekenen, taal en spelling 
Deze week zijn we in groep 5 en 6 begonnen met blok 3 van rekenen. In groep 5 wordt de 
komende weken klokkijken heel belangrijk, maar ook de getallenlijn en het lezen van een 
grafiek. In groep 6 gaan we verder met keersommen als 35 x 200 en verhoudingstabellen 
(die zijn echt lastig!). Net als in groep 5 gaan we ook in groep 6 verder leren klokkijken, maar 
dan ook met digitale tijden.   
De taallessen zijn heel gevarieerd. Dat is een moeilijk woord. Het betekent dat we veel 
verschillende onderwerpen bespreken en maken. Groep 5 heeft het de laatste dagen nogal 
druk gehad met woorden schrijven in de volgorde van het alfabet, iemand interviewen en de 
hoofdpersoon opzoeken in een boek. Groep 6 weet wat aanwijzende voornaamwoorden zijn 
(deze, dat, die, dit) en hoe je een alinea kunt schrijven. De kinderen uit groep 6 kunnen je 
trouwens ook vertellen wat het verschil is tussen fictie en informatieve boeken. Echt waar! 
 
Gastles 



Op vrijdag 29 september jl. leek onze groep wel op een groentekraam. Paul, de vader van 
Jedidja, was bij ons in de groep. Paul weet echt alles over groente. Hij had heel veel soorten 
bij zich. Cherrytomaten, spitskool, bleekselderij, sla, bospeen, bloemkool en komkommers. 
Te veel om op te noemen. Wij mochten zoveel groente eten, dat we ’s avonds het diner 
thuis maar hebben overgeslagen ☺. Groente eten is trouwens gezond en lekker! Groenten 
hebben verschillende kleuren, vormen, geuren en smaken. Paul heeft ons veel geleerd. 
 
Thema 
Nu het einde van het thema ‘Op de boerderij’ in zicht komt, zijn er steeds meer presentaties 
over het thema in de groep. Maar tot aan de herfstvakantie komen er nog een aantal. We 
hebben presentaties gehad over de boerderij van vroeger, het eten van de koe, machines op 
de boerderij, maïs verbouwen en de dieren op de boerderij. 
 
Goed van start 
Ook in groep 5/6 hebben we de klassenvergaderingen rondom groepsvorming gehad. De juf 
en de meester hebben aan verschillende ouders op de ouderavond laten weten wat we toen 
hebben gedaan. We weten nu goed hoe we met elkaar en de spullen in en om de school 
moeten omgaan. 
 
Levend water en lied van de week 
We hoorden over de muzikale koning David. De muziekles afgelopen week ging dan ook over 
de verschillende soorten psalmen die hij schreef. Blijde, droevige en lofpsalmen. We zongen 
daarbij psalm 84 op de manier van Psalmen voor nu. Zo kiezen we elke week een lied dat 
past bij thema van de Bijbelverhalen. 
 
Huiswerk 
vrijdag 27 oktober  
groep 5: - tafel van 3 en 4 (overhoring door elkaar) 
groep 6: - tafel van 3, 4 en 5 (overhoring door elkaar) 
    - Topo Friesland 
Elke vrijdag: de Levend Water les. 
 
Groetjes en alvast een fijne herfstvakantie!  
 
Groep 5 en 6 , Bernard en Sary 
 

Weer een leuke TSO-activiteit 

 
 
 

 
 

 
De sterretjes van groep 7 en 8 
 



We kijken terug op een leerzame en fijne ouderavond. Tijdens deze ouderavond heeft u veel 

informatie gekregen over hoe het gaat in onze groep. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van de 

ouderavond bent u altijd welkom voor een gesprek. 

Klassenvergaderingen 

Alle klassenvergaderingen hebben plaats gevonden. We hebben een contract opgesteld, iedereen 

heeft deze ondertekend en we hebben met elkaar consequenties bedacht. Door middel van de 

consequentieladder weten we of we een top dag hebben of dat we de volgende dag extra ons best 

moeten doen. We oefenen de gemaakte afspraken één voor één in.  

 

Spelling, taal, rekenen 

We hebben van de leervakken al bijna twee blokken afgerond. Wanneer een kind op een onderdeel 

de toets onvoldoende heeft gemaakt herhalen we in de klas de leerstof nog eens. Soms krijgt een 

kind ook huiswerk mee om het geleerde extra te oefenen.  

 

Huiswerk 

Aanstaande vrijdag krijgt uw kind een agenda van school.  

Elke dinsdag komt er een nieuwe tekst beschikbaar via de site van Nieuwsbegrip te staan. De 

kinderen hebben hiervoor een inlogcode en wachtwoord ontvangen en maken thuis de opgaven van 

de onderdelen ‘tekstsoort’ en ‘woordenschat’. De opdrachten dienen uiterlijk maandag 8:30 voltooid 

te zijn.  

Op donderdag hebben we Engels. Ongeveer om de 5 weken is hier een toets van. De eerstvolgende 

toets is gepland op 9 november. De toets bestaat uit twee delen: een woordentoets waarbij de 

geleerden woorden overhoord worden en een inzichttoets waarbij getoetst wordt wat er in de lessen 

is behandeld.  

Elke vrijdag krijgen de kinderen een Bijbeltekst (memo) mee die ze uit het hoofd moeten leren. Soms 

zijn er ook opdrachten in het werkboek die ze thuis moeten uitvoeren.  

We hopen dat u als ouders uw kind stimuleert en begeleidt in het maken van het huiswerk. Op 

school doen we dit ook door elkaar tips te geven hoe je goed kunt leren en door er af en toe naar te 

vragen of ze het al gedaan hebben of geleerd hebben. 


