
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 7 
Dinsdag 5 december Sinterklaas, alle leerlingen om 

12.00 uur vrij 
Woensdag 6 december Studiedag, alle leerlingen vrij 
Vrijdag 8 december Nieuwsbrief 8 

  

 
JARIG 
Maurits Bos   28-11  groep 2 
Derk Zwanenburg  29-11  groep 3 
 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 

 

NIEUWS 
 Sinterklaas 

 Studie 2-daagse directie & gepersonaliseerd leren 
 Studiedag 6 december 
 Nieuws uit de groepen 

 Actie voor serious request 
 Kerst 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

     
 

SINTERKLAAS 
 

Wat een weer voor Sinterklaas in ons kikkerlandje.. regen…natte sneeuw… 

Het is maar goed dat de Pieten goed geoefend hebben voordat ze hier kwamen! 

Morgen is er PIETENGYM voor groep ½ en mogen alle kinderen verkleed als Piet komen. 

Donderdag is zijn groep 3 en 4 aan de beurt.  

Van zwarte Piet leren zij alle oefeningen die de pieten ook hebben gedaan om de cadeautjes 

bij alle kinderen te kunnen brengen!  

 

Volgende week maandag uit school en dinsdagochtend vanaf 8.15 kunnen de surprises van 

groep 5-8 in het lokaal neergezet worden.  

 
Dinsdag 5 december zijn alle kinderen `s middags vrij  

 

   
Juf Trudy speelt nog steeds met liefde poppenkast voor de kleuters!  

 

 

 

Namens het hele team: fijne Sinterklaasdagen toegewenst! 



 Studie 2–daagse directie en gepersonaliseerd leren 
 

De Morgenster is onderdeel van de stichting De 4 Windstreken (D4W). Afgelopen donderdag en 

vrijdag (23 en 24 november) zijn alle directeuren van de 4 windstreken bij elkaar gekomen in 

Gouda voor een zogenaamde studie-2-daagse. Verschillende onderwerpen zijn aangepakt door 

van en met elkaar te leren en goede voorbeelden te belichten.  

 

Het eerste onderwerp was: Hoe heb je goed inzicht in de opbrengsten en verhoog je de 

kwaliteit van je school. Riekelt Korf van de Nessevliet, bracht met zijn IB-er in beeld hoe zij 

beoordeeld werden met een goed, door de inspectie vorig schooljaar. Door: 

 Een gezamenlijk doel voor ogen te hebben – Wij willen als school het volgende bereiken…. 

 Opbrengsten samen te bespreken(met leerkrachten én leerlingen), analyseren en 

vervolgstappen te zetten 

 Een zorgdocument te hebben, waarin ieders verantwoordelijkheden staan van directie, naar 

intern begeleiders, naar leerkrachten. 

 Te observeren in de groepen, leren van en met de leerkrachten is gewoon!  

 Het leerkracht-handelen bespreken met veel aandacht voor het benoemen voor de les, wát 

de kinderen gaan leren, hoe ze dit leren en is het ze gelukt om het te leren.  

 

Een belangrijk en `hot item’ binnen D4W is gepersonaliseerd leren. We weten al langer dat 

geen kind hetzelfde is. Moet het aanbod dan niet meer aangepast worden op het tempo en de 

leermogelijkheden van het kind? Ja! Daarom leren al veel scholen te werken zonder methodes, 

maar met leerlijnen. Veel scholen zijn aan het oefenen met het in gesprek gaan met de kinderen 

om te praten over wat ze (willen) leren, hoe ze leren en hoe ze verder kunnen komen in hun 

ontwikkeling. Op een aantal scholen leren de kinderen al in units . Groep 1-3 bij en door elkaar, 

groep 4-6 bij en door elkaar en groep 7-8. De inzet van onderwijsassistenten is groter.  

De rol van de leerkracht verandert. We hebben onszelf deze 2-daagse afgevraagd wát voor 

leerkracht daarbij past. Een leerkracht die de basisvaardigheden beheerst, maar daarnaast 

coachend is, onderzoekend is, ICT-vaardig, flexibel én ontwerpend. Dat is niet niks! 

 

De Morgenster is  een        in zicht hebben op de kinderen. Op de Morgenster herkennen we in ons 

handelen steeds meer kenmerken van gepersonaliseerd leren. Bijvoorbeeld het inzetten van ICT 

om beter zicht te krijgen in de individuele ontwikkeling van jullie kinderen. De gesprekken die we 

met de kinderen voeren over hun rapport. Het zelfstandig werken op eigen niveau, het vooruit 

toetsen van rekenen om aan te sluiten op het juiste niveau van de kinderen. Maar we leren ook dit 

schooljaar met 4 studiemomenten om de kinderen beter te coachen, onder andere door het meer 

toepassen van gesprekstechnieken. Daarnaast gaan we in januari leren hoe we de kinderen meer 

bewust kunnen maken van hoe ze leren door aandacht voor strategisch leren en handelen. En dit 

alles om de kinderen meer eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Dat betekent voor de 

toekomst volwassenen die in staat zijn zichzelf te ontwikkelen omdát ze kennis hebben van hun 

eigen leren en kwaliteiten. Dat is zelfs voor ons volwassenen soms een droombeeld! 

 

Tot slot zijn we in gesprek geweest over de identiteit van de stichting D4W in de breedste zin 

van het woord. Wat bindt ons, wat maakt ons uniek, wat willen we vooral behouden, wat willen we 

onderzoeken, wat kan er veranderd worden? Een mooie aanzet om voort te zetten in 

uitgangspunten die, voor ieder die met een school van D4W te maken heeft, herkenbaar zijn.  

 
Een inspirerende en leerzame 2-daagse die richting geeft aan de ontwikkeling van de Morgenster!   



Nieuws uit de groepen 

 

Ieder kind heeft het nodig om een rijke, grote woordenschat te hebben in 

de taal van zijn vaderland. Het is een basis voor álle vakken. Een reden om 

veel voor te lezen, met de kinderen stil te staan bij de nieuwe woorden die 

we horen. Het is ook de reden dat we dit schooljaar wéér woordenschat in 

ons schoolverbeterplan hebben staan. Na 2 studiemomenten hebben we het 

volgende afgesproken: 

Woordenschat is zichtbaar in de groepen door:  

 De paraplu met woorden 

 De woordkast (tegenstellingen en ordenend) 

 Het spinnenweb op het raam of schoolbord 

 De trap (groot-groter-grootst of kind-moeder-oma) 

Dit kunnen we inzetten bij ieder vak en is dus ook voor u herkenbaar. 

 

We nemen dit jaar 2 keer de 3.0 toetsen af van woordenschat om te kijken 

of de toetst nu meet wat wij aanbieden. Dit evalueren we aan het einde van 

het jaar. 

 

    
 

 



 
 

Hierbij een foto van Ilja en Jente die voor de Serious Request lege flessen willen gaan 

inzamelen.  

De meiden hebben dit echt zelf verzonnen. Ze gaan de ingezamelde flessen bij de 

Coop inleveren(ze willen aan de Coop ook vragen of ze een collecte bus bij de lege 

flessen mogen plaatsen om zo iedereen te vragen een steentje bij te dragen). Het geld 

gaan de meiden ze op 20 dec bij het glazen huis, die dit jaar in Apeldoorn zal staan, 

aanbieden.  

Hieronder een stukje over het project waar ze dit jaar voor inzamelen.  

 

Alvast bedankt namens Ilja en Jente 

 

In de week voor Kerstmis haalt NPO 3FM samen met heel Nederland geld op om 

ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen familieleden 

elkaar kwijt door een ramp of conflict. 

 

In conflictgebieden, zoals in Nigeria en de Democratische Republiek Congo, maar ook 

na natuurrampen, zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen 

gescheiden van hun ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van 3FM Serious 

Request sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het 

contact met hun familie en brengen ze hen weer thuis. 

 

'Wat is het doel van Serious Request 2017?' 

STEUN 3FM SERIOUS REQUEST 

Je kunt nu al in actie komen en 3FM en het Rode Kruis helpen om ouders en kinderen 

te herenigen! Verzin bijvoorbeeld een toffe actie met vrienden, je familie, klasgenoten 

of collega's, zoals honderden mensen nu al gedaan hebben. Of breng een bezoekje aan 

3FM.nl/doneer, waar je een bedrag naar keuze kunt doneren. 



Kerst op de Morgenster 
 

De voorbereidingen voor het kerstfeest zijn al in volle gang. De liederen 

zijn gekozen en een kerstspel is in de maak.  

 

 
 

Voor u handig om te weten: 

 

Donderdag 21 december zijn de kinderen `s middags vrij. We 

verwachten u om 16.15 in de Hervormde kerk aan het kerkplein, waar 

de dienst om 16.30 zal beginnen. Bij deze viering kunnen er 2 mensen 
per gezin aanwezig zijn.  


