
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 2 
 

Woensdag 13 september  schoolfotograaf 

Maandag 18september  M/SR-vergadering 

Woensdag 20 t/m vrijdag  Kamp groep 7/8 

22 september 

Vrijdag 22 september  nieuwsbrief 3 

  
 
JARIG 
Sem Schoonderwoerd 11-9  groep 4 

Kaine de Jong   12-9  groep 4 

Aimée Aantjes  13-9  groep 7/8 

Mees de Vos   15-9  groep 5/6 

Tijn Schoonderwoerd 22-9  groep 2 

 
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

NIEUWS 
 Verlies 

 Voorstellen Claudia Rumondor 

 Leerlingraad 

 Schoolfotograaf 

 Zwembad 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ik rijd iedere dag mijn vertrouwde stukje met de auto. Langs Linschoten, 

Montfoort en Oudewater geniet ik van de muziek en de uitzichten.  

 

Na het bericht van het ernstige ongeval van Ward van der Molen vorige week 

dinsdag 29 augustus, zie ik bewust iedere fietser langs de weg. Waar gaat de 

fietser heen? Is het veilig? Voor ieder van ons, denk ik dat onze kijk op het 

verkeer (tijdelijk of altijd) veranderd is. Zo ben ik weer vaker mee gaan fietsen 

met mijn zoon van 8,5. Doet hij het goed? Kan ik hem loslaten? 

Er kwamen bij ieder die ik sprak wisselende emoties en herinneringen boven.  

 

Wat deed het me goed om te merken hoe betrokken de ouders en kinderen waren 

die ik hoorde en sprak. Alsof Haastrecht zich samenspande om met dit verlies om 

te kunnen gaan.  

 

Veel hebben we als scholen ook gezamenlijk op kunnen pakken. De 

berichtenstroom via mail. Opgevangen kunnen worden door de GGD. In de kring 

starten met de kinderen om ruimte te geven aan verwerken. Een gezamenlijke 

plek waar iedereen naar toe mag en kan gaan om te schrijven of een kaart achter 

te laten. Het voelde goed en krachtig.  

 

Als teams van de Catharina en de Morgenster hebben we de ouders van Ward met 

een kaart namens de kinderen, teams, ouders en de geledingen sterkte 

toegewenst (zie foto). Ook hebben we het team van de Vlisterstroom veel sterkte 

toegewenst.   

Het klinkt soms zo leeg, die woorden, maar ieder weet wat er aan gevoel achter 

kan schuilen. Vanaf deze plek voor ieder die mee leeft en voelt.. 

Sterkte 

 

 



 

Juf Claudia Rumondor  juf van groep 3 op dinsdag 

 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Mijn naam is Claudia Rumondor en ik ben 34 jaar. In september 2015 ben ik 

begonnen met de verkorte deeltijdopleiding tot leerkracht aan de Marnix 

Academie in Utrecht.  

 

Eerder al ben ik afgestudeerd als componist, filmwetenschapper en musicoloog. 

Ik heb een aantal jaren als muziekdocent en coördinator op verschillende 

basisscholen in de Zaanse prachtwijk Poelenburg gewerkt. Dat vond ik zo leuk 

om te doen, dat ik heel graag wilde leren een echte groepsleerkracht te worden.  

 

Samen met mijn man Sjoerd en onze zoon Tian (5 maanden) woon ik sinds een 

jaar in Gouda. In mijn vrije tijd houd ik van lezen, het theater of een concert 

bezoeken, muziek maken, dichten, badmintonnen, diepzeeduiken, koken en 

tuinieren.  

 

Ik loop t/m januari 2018 stage in groep 3 op de dinsdagen. Omdat dit mijn 

laatste half jaar van de studie is, sta ik zelfstandig voor de klas. Mochten jullie 

vragen hebben, spreek me dan gerust aan. Ik hoop dat we allemaal veel van 

elkaar kunnen leren! 

  

Hartelijke groet, 

Claudia Rumondor 

 

Foto: Met nichtje Rhea achter de harp 

 



Leerlingenraad 2017-2018 
 

Naar aanleiding van de leerlingenquête en de uitkomst hiervan is 

er besloten in 2015-2016 om een leerlingenraad op te richten. Dit 

gaan we dit schooljaar goed oppakken! In de leerlingenraad zijn  

kinderen van groep 5 t/m 8 vertegenwoordigd. 

-Het gaat om de belangen van de groep, maar ook om de 

belangen van de school. 

-kinderen ontwikkelen hun communicatieve vaardigheden 

- kinderen hebben een mening en die telt!  

  

Kiezen van vertegenwoordigers: 

Begin september wordt er in de groepen een verkiezing 

gehouden. De kinderen die willen kunnen zich presenteren aan de 

groep en vertellen wat zij belangrijk vinden om aan de orde te 

stellen in de leerlingenraad. De groep besluit door middel van 

stemmen wie er in de leerlingenraad zitting mag nemen. 

Belangrijk is wel dat uit elke groep een jongen en meisje zijn 

vertegenwoordigd.  

Onderwerpen die besproken worden: 

• Schoolregels 

• Sfeer op school 

• Tevredenheid over het lesgeven 

De leerlingenraad kan advies geven en voorstellen doen. Deze 

worden meegenomen in de personeelsvergaderingen van de 

leerkrachten. De leerlingenraad vindt 1x in de 6 weken plaats op 

dinsdagochtend van 8.30-9.00 uur. Nadat de vertegenwoordigers 

bij de leerlingenraad zijn geweest, zullen zij verslag doen in de 
klas. 

 



 

 

SCHOOLFOTOGRAAF!!!! 
 

 

Op woensdag 13 september komt de schoolfotograaf. 

 

De schoolfotograaf is dezelfde als vorig jaar, www.nieuweschoolfoto.nl 

Ook dit jaar organiseren we het met de drie scholen gezamenlijk. 

De ouders die hiervoor de verantwoording dragen zijn: 

 Ingrid v/d/ Ven (Vlisterstroom),  

Martine den Outer (Catharina school) en  

Willeke Mayenburg (de Morgenster). 

 

Op woensdagochtend gaan alle kinderen van de Morgenster op de foto, 

zowel voor de individuele foto als voor de klassenfoto en de broers en/of 

zussen foto. 

Voor de broer(s) en/of zus(sen) die naar het voortgezet onderwijs gaan, en 

waarvan nog broers/zussen op de Morgenster zijn, bieden we een aantal 

mogelijkheden aan om als nog met elkaar op de foto te kunnen zowel op 

woensdag 13 september vanaf 12.15 uur en donderdag 14 september 

vanaf 15.15 uur. 

 

In de hal van de Catharina school hangen vanaf heden intekenlijsten 

waarop je kunt aangeven welke tijd je schikt. 

  

Hierbij een aantal praktische tips: 

·         De fotograaf heeft een witte achtergrond zodat het advies is om 

kleurrijke kleding aan te trekken. 

·         Aandachtspunt bij fluorescerende kleding; de felheid van deze 

kleuren zullen minder fel of matter op de foto tot uiting komen. 

·         Er wordt ook een foto gemaakt waar het hele kind op is te zien, dus 

ook de schoenen. 

  

Indien er nog onduidelijkheden en/of vragen zijn dan kan je Willeke 

Mayenburg benaderen viawilleke.mayenburg@gmail.com 

  

  
 

http://www.nieuweschoolfoto.nl/
mailto:willeke.mayenburg@gmail.com


Kleedjesmarkt en hondenplons in zwembad De Loete, 
 
Op zaterdag 16 september, de laatste zwemdag in zwembad De Loete, sluiten wij 

het seizoen af met een “kleedjesmarkt/vrijmarkt”. 

 

Naast dat je van 11:00 – 13:00 uur voor de laatste keer kunt zwemmen is er op het 

veld een kleedjesmarkt van 11:00 – 16:00 uur. 

Staat je zolder vol met speelgoed, boeken, etc. of heb je een talent (muziek, 

goochelen, schminken, kokkerellen, etc.) waar je iets mee wilt verdienen? 

Reserveer dan nu alvast een plekje door je aan te melden bij de kassa of via 

https://vlisterbaden.nl/activiteiten/kleedjesmarkt-in-de-loete/ 

 

Iedereen die een plekje heeft gereserveerd kan vanaf 10:30 uur via het grote hek 

bij het parkeerterrein naar binnen om hun kleedje uit te stallen. Om 11:00 uur 

kunnen de kopers/kijkers via de ingang van het zwembad gratis de kleedjesmarkt 

bezoeken. 

Ook kan je op de laatste dag samen met je hond komen zwemmen! 

14:00 - 14:15 uur Demonstratie Reddingshond door Waterwerkgroep Colonia 

Nederland  

14:15 – 16:00 uur Zwemmen voor alle honden met hun baasjes 

 

Een deel van de opbrengst zullen wij doneren aan de KNGF geleidenhond. 

De kosten bedragen € 3,00 per hond en €3,00 per baasje. 

Van elke €3,00 doneren wij € 0,50 aan de KNGF geleidenhonden 

 

https://vlisterbaden.nl/activiteiten/kleedjesmarkt-in-de-loete/

