
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 16 
Maandag 23 april   Eindtoets Route 8 

Woensdag 25 april   Koningsspelen 

Donderdag 26 april   Meester en juffendag 

Vrijdag 27 april t/m    Meivakantie 

vrijdag 11 mei 

Maandag 14 mei   luizencontrole 

Dinsdag 15 t/m vrijdag  Avondvierdaagse 

18 mei  

Vrijdag 18 mei   nieuwsbrief 17 

 

 

  
 
JARIG 
Femme den Boer  24-4  groep 3 

Niels Dijkman   29-4  groep 3 

Luit Blom   2-5  groep 2 

Julia Bos   3-5  groep 5/6 

Laura Langeveld  3-5  groep 5/6 

Nicolette Oosterwijk  3-5  groep 5/6 

Stef de Vries   7-5  groep 3 

Rosalie van der Post  9-5  groep 5/6 

Lorenzo Randolfi  10-5  groep 5/6 

 
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

NIEUWS 
 Nieuw MR-lid Willeke Mayenburg 
 Oproep SR-leden 
 Vertrek Renée de Gilder 
 Gebruik groepsapp voor ouders van de Morgenster 
 Formatie 
 Start juf Sanne in groep 4 
 Stoppen van het onderzoek 
 Start plusgroep, hoe gaat het nu? 
 Meester- en juffendag op donderdag 26 april 
 Bezoek van de inspectie 5 maart 
 KOM ouderbrief 
 Schoollunch – we willen een keersommenstrap! 
 Oproep voor schaakspellen 
 Oproep voor de TSO 
 Kamp groep 3 t/m 6 
 Yamen en Sara Aldiri van harte welkom! 

 

 

 

 



Nieuw MR-lid Willeke Mayenburg 
Stelt zich voor… 

 

 Beste ouders/verzorgers, 

 
Voor degenen die mij niet kennen stel ik mij eerst voor.  
Mijn naam is Willeke Mayenburg - de Jong. 
Echtgenoot van Gerard Mayenburg en moeder van drie kinderen.  
Sam (12 jaar) en Loek & Coen (10 jaar). 
Ik ben werkzaam bij ZorgBrug en werk nauw samen met het Groene Hart Ziekenhuis en andere zorgorganisaties. 

Ik vervul de functie van trainer en Master NLP Coach en als Transpersoonlijke Coach en Counselor. Voor meer info 

wat deze functie inhoud verwijs ik u naar de site www.smaraopleidingen.nl  Mijn loopbaan ben ik gestart als 

verpleegkundige en heb mij hierin gespecialiseerd in de Technische Thuiszorg Technologie. Aansluitend op een 

coördinatiefunctie heb ik 5 jaar een manager functie binnen het Groene Hart Ziekenhuis vervult voor een aantal 

verpleegafdelingen en poliklinieken. 

Wat betreft mijn activiteiten voor de Morgenster neem ik momenteel voor het vierde jaar deel aan de Schoolraad. 

Daarnaast heb ik samen met juf Hermy en Corrie van Kooten (moeder van Cor en Bas), de werkgroep Identiteit 

mogen vertegenwoordigen van de Morgenster tijdens het afgelopen proces ‘Samenwerking scholen Haastrecht’. 

 

Ik draag de Morgenster een warm hart toe en dit komt door meerdere aspecten zoals:  
 de school straalt warmte uit door de mensen die daar zijn, zoals de directrice,  

 leerkrachten, ouders en kinderen; 
 er is een luisterend oor voor de ouders/verzorgers en kinderen waardoor er verbinding 
  is; 
 afspraak = afspraak waardoor ik vertrouwen heb in elkaar; 
 er is rust en veiligheid. 

Kortom de basis elementen die voor een kind nodig zijn om vervolgens goed onderwijs te 
kunnen volgen en waarin ouders vertrouwen kunnen hebben.  
 

Deze aspecten waardeer ik en wil ik graag behouden. 

Gekeken naar het onderzoek ‘Samenwerking scholen Haastrecht’ sta ik open voor samenwerking met de andere 

scholen op deskundigheden en/of specifieke vakken.  

Het vertrekpunt in dit proces is voor mij dat er vanuit het belang van het kind wordt gedacht en gehandeld. Dit 

alles heeft op een zorgvuldige manier plaats te vinden. Hiermee bedoel ik dat er overleg met leerkrachten 

plaatsvindt en dat zij hun instemming kunnen geven en dat de ouders/verzorgers worden gehoord.  

Met al de positieve ervaringen en het positieve beeld van de Morgenster, in combinatie met de ontstane MR 

vacature, wil ik mijn inzet via de MR gaan intensiveren. Vanuit mijn enthousiasme, wilskracht en daadkracht wil ik 

graag de kinderen en ouders van de Morgenster zo goed mogelijk blijven vertegenwoordigen. 

 

 

Hartelijke groet, 

Willeke 

 

 

 

 

 

http://www.smaraopleidingen.nl/


 

Oproep SR-leden 
 
Willeke Mayenburg is lid geworden van de MR en verlaat de SR. Ook de deelname van Peter Bezemer eindigt met dit 
schooljaar. Op deze plek willen we hen hartelijk bedanken voor hun inzet en meedenken in de schoolraad. We hebben met 
elkaar een goed inzicht gekregen de afgelopen jaren in wat de rol van de SR is en hoe de SR pro-actief kan zijn.  
 
Schoolraad 
De schoolraad wordt gevormd door minimaal vier en maximaal zeven ouders, die zich beschikbaar hebben gesteld en de 
grondslag van stichting PCPO De Vier Windstreken onderschrijven. Hoofdtaak van de schoolraad is het stimuleren van de 
identiteit van de school en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Dit houdt onder andere in: meedenken over de 
lesmethodes, schoolrapportages en het schoolverbeterplan, vakantieroosters, schooltijden, invulling ouderavonden en 
feesten, uitstraling van de school, schoolbibliotheek, contact tussen ouders en leerkrachten, pestprotocol. Waar kan en 
gewenst, ondersteunt de schoolraad ook actief de uitvoering van plannen op deze gebieden. 
 
Daarnaast denkt de schoolraad mee over de toekomst van de school. Om al deze zaken te realiseren is de schoolraad 
gesprekspartner van de directie van de school. De raad heeft hierin een adviserende rol. Ook is de schoolraad betrokken bij 
de sollicitatieprocedures bij het aanstellen van nieuwe leerkrachten. 
 
Vergaderingen 

De leden van de Schoolraad vergaderen circa 6 keer per jaar. Sinds 2011 vinden deze vergaderingen plaats samen met de 
leden van de medezeggenschapsraad (MR) en de directie. 
 
Wat Willeke Mayenburg motiveerde als lid van de schoolraad: 
‘Betrokkenheid bij de school waar onze drie kinderen op zitten vind ik heel belangrijk. Uiteindelijk met als doel te bereiken 
dat de kinderen op De Morgenster de schooltijd als fijn mogen ervaren doordat we gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid daarvoor durven en willen nemen.’ 
Wat Marjan Nuijt motiveert als lid van de schoolraad: 
'Als ouder vind ik het prettig om een gesprekspartner te mogen zijn om school te adviseren en te ondersteunen in keuzes 
die gemaakt worden.’  
 
Interesse? Stuur dan een mail met motivatie naar sr.morgenster@d4w.nl.   
 

 

 

Vertrek van Renée de Gilder 

Renée is na de zomervakantie 2017 bij ons gestart als 
onderwijsassistent. Ondersteuning bij het splitsen van de groepen, van 
de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben en in de groepen. Met 
haar kwaliteiten flexibiliteit, plannen en haar rustige karakter is zij voor 
ons zeer waardevol. Helaas voor ons blijft zij bij ons tot de 
zomervakantie want erna gaat zij starten met de opleiding tot 
logopediste. We genieten nog even van Renée’s aanwezigheid en 
wensen haar alvast succes met haar nieuwe uitdaging! 

Gebruik groepsapp voor ouders 
 
Iedere groep op de Morgenster heeft een app-groep voor ouders. Een handige app, want er wil nog wel 
eens wat veranderen aan het jaarprogramma of u bent even kwijt welke tijden er waren gecommuniceerd 
voor een activiteit. Ook wordt de app gebruikt voor het vragen van hulp of materialen voor school.  
 
Helaas komt het ook voor dat de groepsapp gebruikt wordt om ongenoegen te uiten. We vragen u om 
zorgen, ontevredenheid en ongenoegen die betrekking hebben op de Morgenster of activiteiten die 
betrekking hebben op de Morgenster, te uiten bij de personen die het betreft. Zo kunnen we persoonlijk 
met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen of komen tot wederzijds begrip.  

mailto:sr.morgenster@d4w.nl


Formatie 

 
We geloven het zelf nog bijna niet, maar we hebben het formatieplaatje voor 2018-2019 al 
rond. Hierbij informeer ik u welke leerkrachten in welke groepen gaan lesgeven.  
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 0/1 Mieke Mieke Mieke Kirsty Kirsty 

Groep 2 Marijke Marijke Hermy Hermy Hermy 

Groep 3/4 Marianne Kirsty Marianne Marianne Marianne 

Groep 5 Sanne Sanne Carolien Carolien Carolien/Sanne 

Groep 4/6 Kirsty Dennis Dennis Dennis Dennis 

Groep 7/8 Elles Carola Carola Elles Elles 

IB Carola/ 
Dennis 

    

Directie Maaike  Maaike Maaike  

 
In dit overzicht ziet u een nieuwe naam staan. Marijke Bakker is vorig jaar student bij ons 
geweest en zal haar laatste jaar van de pabo afronden op de Morgenster.  
In samenwerking met de kinderen, maar met name uit professioneel oogpunt zal door de 
leerkrachten gekeken worden hoe de toekomstige kinderen van groep 4 verdeeld zullen 
worden over de groepen. Hierover wordt u later geïnformeerd. Ook wordt u later 
geïnformeerd over de plek binnen de school waar de groep zal komen.  
 
 

Start juf 

Sanne 
Juf Sanne heeft van de zomervakantie tot de meivakantie van haar zwanger- en 
ouderschapsverlof genoten. Haar zoontje Ole is al een stoere kerel in plaats van kleine baby. 
Juf Sanne zal dus na de meivakantie haar plekje in groep 4 in nemen. Dit betekent dat we juf 
Kirsty alleen nog op woensdag zullen zien in groep 5/6. Juf Kirsty bedankt voor het vervangen 
van juf Sanne, de kinderen zijn zichtbaar blij met je. Juf Sanne, veel succes en vooral 
leerplezier met de kinderen van groep 4!  

 
 



Stoppen van het onderzoek 
 
Er zijn sinds het bericht op vrijdag 9 maart een aantal ouders bij mij geweest om 
uit te spreken wat zij vonden van het stoppen van het onderzoek. Daaruit kwam 
ook de vraag: maar waarom nu precies? Van de 3 besturen komt er een 
gezamenlijke brief voor de zomervakantie. Als Morgenster willen wij u laten 
weten hoe wij erin staan. We hebben ontdekt dat alle leerkrachten in Haastrecht 
een zelfde beeld hebben op wat wij goed onderwijs vinden voor uw kinderen. 
Helaas is er geen vorm van samenwerking voorbijgekomen die voor ons recht 
deed aan onze Protestants Christelijke identiteit. We denken dat die vorm ook op 
dit moment niet gevonden zal worden. Wat we graag willen behouden is ons 
intensievere contact met de Vlisterstroom en de Catharina. Waar we kunnen en 

vooral daar waar we onze samenwerking in kunnen zetten voor een betere 
onderwijskwaliteit, willen we juist samenwerken. Denk aan bijvoorbeeld de 
plusklas maar ook gebruik maken van de talenten van leerkrachten die iedere 
school in huis heeft. Daarover blijven we in gesprek.  

 

 

Start van de Plusklas en nu… 
 
Vanuit het onderzoek is er in samenwerking 
met de 3 scholen een plan gemaakt om een 
talentenklas te starten. Vrijdag 16 maart is de 
klas onder begeleiding van José Schildwacht 
gestart. Uit reacties van kinderen, 
leerkrachten en ouders is het beeld dat de 
kinderen flink uitgedaagd worden! Ze krijgen 
huiswerk en maken werk dat in de weektaak 
vermeld staat. Dat is niet altijd even 
makkelijk… dus leerzaam! Maar gelukkig 
vinden de kinderen het ook erg leuk! 
Als u in school bent, loop dan eens naar het 
keukentje waar op de muur de presentaties 
van de kinderen hangen. 

Bezoek van de inspectie 
 
Maandag 5 maart hebben wij een thema-onderzoek gericht op rekenen gehad van de inspectie. Input 
voor het volgende verslag `de staat van het onderwijs’ wat vorige week in het nieuws is geweest. Het 
ging hierbij niet om een beoordeling. De inspecteur heeft gesprekken gevoerd met directie, intern 
begeleider, 3 kinderen uit groep 8 en met de leerkrachten van groep 2,4,6 en 8 waar er klassenbezoeken 
hebben plaatsgevonden. Een verrassing was dat het observatie-instrument volledig gericht was op de 
betere rekenaar. Krijgen deze kinderen een passend aanbod? De inspecteur heeft in een afsluitend 
gesprek aangegeven dat wij zeker op de goede weg zijn met het vooruit toetsen voorafgaand aan een 
blok, de analyse hiervan en ons gepersonaliseerde instructie-aanbod. We kunnen ook zeker nog kunnen 
groeien in de uitvoering in de praktijk. Laat de betere rekenaars goed samenwerken, geef alle kinderen 
die in de vooruittoets een onderdeel beheersen, de mogelijkheid om een moeilijker aanpak van dit 
onderdeel te maken tijdens de lessen. Een aantal punten hebben we gelijk opgepakt, een aantal zullen 
we meenemen in ons volgende schoolverbeterplan.  

Meester- en juffendag 
 

Na het maken van de jaarkalender bleek 

een en ander niet helemaal te kloppen. 

We hebben daarom de koningsspelen 

verplaatst naar woensdag 25 april en 

besloten om donderdag 26 april de 

verjaardagen van de meesters en juffen 

te vieren. Onze excuses dat we dit niet 

tijdig hebben gecommuniceerd!  

 

We gaan er wel 2 fantastisch leuke dagen 
van maken ;)   



Ouderbrief nr. 6 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 
 

Als ik de baas zou zijn… Hoe zou de wereld er dan uit zien? 

Dat is één van de vragen waar de kinderen over nadenken aan de hand van 

de bijbelverhalen van deze periode. We lezen de verhalen van de profeet 

Samuel en de koningen David en Saul. Het zijn spannende en meeslepende 

verhalen, waarin de vraag wordt gesteld wie het eigenlijk voor het zeggen 

heeft in een land. Onder de verhalen ligt de vraag: Hoe zou het zijn als God 

het voor het zeggen heeft? Stel je voor dat God in onze wereld de dienst 

uitmaakt; in wat voor wereld leven we dan? 

 

In de bijbel is een koning nooit zomaar een koning. Een goede koning is 

iemand die voor de mensen zorgt zoals God dat ook zou doen. Daarmee 

vertegenwoordigt de goede koning iets van God zelf in de wereld. Maar waar 

vind je zo’n koning? Daar blijven de oudtestamentische verhalen steeds 

weer naar op zoek. Ook koningen als Saul, David en Salomo zijn niet 

volmaakt; blijkbaar is het nog niet zo eenvoudig om ‘te doen wat God ook 

zou doen’. De verhalen zetten ons aan het denken over wat eerlijk is en 

goed, en hoe we zelf iets kunnen laten zien van goede zorg voor elkaar. 

 

Rond Hemelvaart en Pinksteren onderbreken we de verhaallijn over de 

koningen om het met de kinderen te hebben over de hemelvaart van Jezus 

en het pinksterverhaal over de heilige Geest die bij de leerlingen komt. Aan 

de hand van deze verhalen ontdekken kinderen de betekenis van deze 

feestdagen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Erik Idema 

 
Hoofdredacteur van Kind op Maandag 



 
 

In vorige nieuwsbrief heeft 

gestaan dat de schoollunch 

verplaatst is naar woensdag 6 

juni. Een ochtend van 

gezamenlijk eten voorbereiden 

en dit met familieleden, 

kennissen, buurman en/of 

buurman opeten door 

strippenkaarten te kopen en af 

te strepen. Dit doen we om een 

grote wens van de Morgenster in 

vervulling te laten gaan: een 

keersommen-trap. Leuk, vrolijk 

en oh zo leerzaam!  

 

U komt toch ook op woensdag 6 

juni? 

 

 

 
Voor groep 4 zijn wij op zoek 

naar een aantal schaakspellen. 

Bent of kent u iemand met een 

schaakspel die niet meer 

gebruikt wordt en naar school 
mag? Neem het mee!   

Is werken met kinderen iets 

voor jou? 

Juf Renée heeft met veel plezier dit 
jaar op de TSO gewerkt. Door haar 
vertrek zoeken wij voor na de 
zomervakantie iemand die graag 
met kinderen werkt, waarbij de 
regels en de visie van de school 
onderschreven worden. Iemand die 
één of meerdere keren per week  - 
met de andere TSO medewerkers 
- ervoor zorg draagt dat onze 
kinderen een fijne middagpauze 
hebben. 
Voor deze functie heb je een VOG 
( verklaring omtrent gedrag) nodig. 
De kosten worden door ons 
vergoed. Je krijgt per keer een 
vergoeding. Het meenemen van 
jongere kinderen is bespreekbaar. 

Verder zijn wij altijd opzoek naar 
invallers. Mensen die zo af en toe 
ons team komen versterken. 

Laat iets van je horen als je merkt 
dat je belangstelling hebt. 

Mail:          
Tso.morgenster@d4w.nl 

Telefoon:  0619993768 

Of schiet één van de tso 
medewerkers aan. 

Ik spreek je graag! 

Ineke , coördinator TSO  

Namens: Elisa, Gerda ,Gerina, 
Jeanine, Marjolein, Mireille,  
Miriam, Petra, en tot aan de 
zomervakantie Renée en Sandra 
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Kamp groep 3 t/m 6 
 

Het is al bijna weer zover. Na het succes van voorgaande jaren houden 

we op donderdag 21 en vrijdag 22 juni het tweejaarlijkse schoolkamp van 

De Morgenster voor de groepen 3 tot en met 6. Zoals gebruikelijk doen 

we dit op Camping Streefland aan de Provincialeweg West 27 in 

Haastrecht. Er is al een plekje gereserveerd, waar we onze tenten kunnen 

opslaan.  Het kamp begint donderdagochtend om 10 uur en eindigt op 

vrijdagmiddag om 12 uur. 

 

Het thema van dit jaar is ‘Beestenbende’. Alle sport -, spel – en 

knutselactiviteiten die we organiseren, staan dan ook in het teken van dit 

thema.  Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 4 tot en met 

6 een nachtje blijven slapen en die kinderen van groep 3 de eerste avond 

om 8 uur naar huis gaan en vrijdag om 9 uur weer gebracht worden door 

de ouders op de camping.  De kosten van het schoolkamp 2018 bedragen 

15 euro per kind. 

 

In een brief die u in de eerste week na de meivakantie gaat ontvangen, 

informeren wij u nader hierover. Om het schoolkamp tot een succes te 

maken, hebben wij de hulp van u als ouder nodig. Daarom vragen wij u in 

de brief ook of u ons komt helpen bij diverse activiteiten, of u eventueel 

‘nachtwacht’ (d.w.z. van 23.00 tot 3.00 uur of van 3.00 tot 7.00 uur 

opletten op de camping) wilt zijn of dat u een tent beschikbaar heeft die 

wij deze dagen mogen gebruiken. Reserveer deze datum vast in uw 

agenda, zodat we deze mooie traditie van De Morgenster in stand kunnen 

houden voor onze kinderen.     

Welkom Yamen en Sara Aldiri! 

 

Yamen en Sara wonen ruim een jaar in Nederland na gevlucht te zijn uit 

Syrië. Ze hebben een jaar onderwijs gehad op de taalschool Wereldwijs in 

Gouda. Na een jaar krijgen de kinderen een plek op de basisschool. Na de 

meivakantie zal Yamen starten in groep 5 bij meester Dennis en juf Kirsty. 

Sara zal starten in groep 3. Beiden hebben al een keer gewend en hebben 
zin om te starten! 


