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AGENDA nr. 9 
 

Maandag 25 december t/m   kerstvakantie 

Vrijdag 5 januari 

Maandag 8 januari    luizencontrole 

Woensdag 17 januari   leerlingenraad 

  
 
JARIG 
Daryan den Boer  24-12  groep 4 

Rylan den Boer  24-12  groep 4 

Twan van der Eijk  27-12  groep 5/6 

Merel Sipsma   28-12  groep 1 

Mirthe Aantjes  30-12  groep 5/6 

Taim Atalla   5-1  groep 5/6 

Bayan Sakmani  5-1  groep 5/6 

Dylan van Arkel  13-1  groep 5/6 

Lynn van Meel  13-1  groep 5/6 

Moos Slingerland  15-1  groep 4 

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

 

NIEUWS 
 Nieuwe juffen in groep 1 en 2 

 Juf Sanne 
 Vakantieverlof of luxe verzuim, het laatste nieuws  

 Concordia in de kerstvakantie 
 Kerstgroet 

 Route 8 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe juffen in groep 1 en 2 
 

Na een uitgebreide zoektocht, zijn we erg blij dat we vanaf januari de grote groep 1/2  

kunnen splitsen in een groep 2 en een groep 1 waar de jongste kinderen instromen. 

 

In groep 1 staat juf Mieke de Groot op maandag tot en met woensdag voor de groep. 

Op donderdag en vrijdag zal juf Alie Vrijhof lesgeven. Woensdag 10 januari zal de juf 

kennis komen maken. In de vakantie start ze met alle kleuterjuffen natuurlijk met de 

voorbereidingen. 

 

In groep 2 komt juf Alyke Evers op maandag en dinsdag lesgeven. Ze heeft vandaag 

kennis gemaakt met de kinderen en zoveel mogelijk namen in haar hoofd geprent. Op 

woensdag, donderdag en vrijdag geeft juf Hermy de groep les.  

 

We zien het komende half jaar zonnig en optimistisch tegemoet met deze 2 juffen! In 

de volgende nieuwsbrief zullen zij zich voorstellen. 

 

Dankzij juf Renée hebben we vanaf de zomervakantie de groepen op vele momenten 

kunnen splitsen. Vanaf januari zal ze voor de hele school ingezet worden, daar waar 

extra ondersteuning of hulp gewenst is. Dit doet ze naast de vaste momenten voor 

individuele leerlingen die ingepland staan.  

 

 

 Juf Sanne 

 

Gisteren kwam juf Sanne met Ole op school. Wat zag Ole er goed uit! Ze maken het 

erg goed. Juf Sanne neemt ouderschapsverlof op, waardoor zij pas na de meivakantie 

in groep 4 zal beginnen.  

 
 

Bericht van bureau leerlingzaken 
Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim): 

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten 

verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, 

weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij 

de leerplichtambtenaar. 

De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. 

Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of 

dagdeel op. 

Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt,  zult u gedagvaard 

worden om voor de rechter te verschijnen. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Tineke den Boer 
Leerplichtconsulent 



 In de kerstvakantie biedt Concordia het volgende: 

 

do 21 dec 20:15 

Filmavond: Down to earth 

Een familie laat de doorgedraaide wereld achter zich en begint aan de reis van hun 

leven. Samen met hun drie kinderen reizen ze naar alle uithoeken van de aarde op 

zoek naar een nieuw perspectief op het leven en de wereld. 

 

wo 27 dec 14:00 

DJ-workshop 

We organiseren in samenwerking met de Kidz-DJ een unieke ervaring voor kinderen: 

de Kidz-DJ workshop! In deze workshop word je in ruim anderhalf uur 

klaargestoomd om als echte DJ’s naar buiten te wandelen! Wie wordt de nieuwe 

Hardwell, AfroJack of Tiësto?  

Om 14.00 uur voor 7-11 jaar  en om 15.30 uur 12+ jaar 

 

O do 28 dec 14:00 

Familiefilm: Uilenbal 

De achtjarige Meral moet na een verhuizing op een nieuwe school wennen en 

nieuwe vrienden maken. Als ze in haar slaapkamer een muis vindt, besluit ze die 

mee te nemen op schoolkamp zodat haar moeder de muis niet kan vergiftigen. Maar 

een muis op schoolkamp, is dat wel zo handig? 

 

m 14.00 uur voor 7-11 jaar  en om 15.30 uur 12+ jaar 

 



Namens het team van de Morgenster, wensen wij jullie fijne 

feestdagen toe en een gelukkig nieuwjaar! 

We hopen alle kinderen weer veilig en in goede gezondheid 
terug te zien op maandag 8 januari.  



Route 8 toets groep 8 

 

Ook dit jaar zal groep 8 als eindtoets de Route 8 toets maken. Deze staat 

gepland op maandag 23 april. De afname van de toets zal de ochtend en een 

deel van de middag in beslag nemen. 

 

Om de groep zo goed mogelijk voor te bereiden en kennis te laten maken met 

de Route 8 toets, doet groep 8 mee aan het normeringsonderzoek. Op 

dinsdag 16 januari wordt in de ochtend de normeringstoets afgenomen. De 

resultaten van deze toets worden door het bedrijf A-Vision gebruikt om een 

juiste normering voor de ‘echte’ Route 8 toets te maken. 

 

 


