
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 5 
Maandag 30 oktober  oudergesprekken 

Woensdag 8 november leerlingenraad 

Vrijdag 10 november  nieuwsbrief 6 

 

  

 

JARIG 
Kiara Korevaar  30 oktober groep 5/6 

Orlando van der Haven 4 november groep 7/8 

Annelies Blankenburgh 5 november  groep 2 

Loe Niestadt   5 november groep 7/8 

Fabiënne Oosterwijk  7 november groep 3 

Gijs van der Vlist  9 november groep 5/6 

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag! 
 

NIEUWS 
 Even voorstellen… de leerlingenraad 

 Nieuw SR-lid Astra  

 Geboorte Julia, dochter van juf Liäne en haar man Michel 

 Geboorte Ole, zoon van juf Sanne en haar man Joost, broertje van 

Julia en Elin. 

 Schoolfruit, nog 2 weken! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Even voorstellen… 

 

De leerlingenraad 

 
Vandaag was het eerste moment dat de leerlingenraad bijeen kwam. We hebben een 

prachtige foto gemaakt zoals u ziet. Het enthousiasme spat er van af. Niet alleen van 

de foto kan ik u zeggen. De kinderen voelen zich duidelijk zeer betrokken bij de 

school merk ik als ik met hen in gesprek ga.  

 

Ik heb met hen nogmaals doorgenomen hoe zij mij gaan adviseren, hoe we gaan 

vergaderen en gevraagd welk onderwerp écht op de agenda moet. Dat is sowieso het 

onderzoek of er 1 school kan komen. Daar werden gelijk zoveel vragen over gesteld, 

dat we gelijk vastgesteld hebben dat dit een terugkerend onderwerp is iedere 

leerlingenraad. Daarnaast zal het plein een onderwerp kunnen zijn, een onderwerp 

voor de projectweek of de leerling enquête die dit schooljaar afgenomen zal worden. 

Het beloven goede gesprekken te worden, leerzaam voor hen, maar ook voor mij. 

Bovenal genieten voor mij en zeer waardevol.  

 

 
 



 

Even voorstellen….  

 

Na de aankondiging van een vacature in de SR 

in nieuwsbrief 3, dan nu… 

  

Mijn naam is Astra Crott. Ik ben getrouwd en 

wij hebben 5 kinderen. 

Sinds 2009 maken wij deel uit van "De 

Morgenster", waarvan momenteel een dochter 

(Amaryll) in groep 8 zit,  

en een zoon (Joseph) in groep 2. 

Ik voel mij zeer betrokken bij "De Morgenster" 

en vind het fijn om op deze wijze een bijdrage 

te kunnen leveren aan de SR. 

Vanaf het begin ervaar ik "de Morgenster" als 

een heel prettige school met kwalitatief goed 

onderwijs en aandacht voor een brede 

ontwikkeling voor het kind.  

Ik hoop dat wij als SR de school kunnen 

steunen in haar ontwikkeling en waar nodig 

kunnen adviseren.  

Dit natuurlijk niet alleen voor dit moment, 

maar ook voor de toekomst van ons onderwijs. 

 

Ons nieuwste SR-lid!  

 



Geboren… 
 
Op maandag 9.10.2017 om 13.20 uur.. 
 

Julia! 
 

We wensen juf Liäne en haar man 

Michel een goede tijd met hun kleine 

wondertje 

 
Mocht u een kaartje willen sturen, het adres is: 
Klutendreef 26 
2841 PG in Moordrecht Geboren 

 
Op zondag 8 augustus, maar nog niet vermeld in 
een nieuwsbrief: 
 

Ole 
 
Zoon van juf Sanne en Joost 
Broertje van Julia en Elin 
 

 
Woensdag 1 november komt juf Sanne in groep 

2 om de baby te laten zien! 



 

Van 13 november tot en met 20 april doet 

de school van uw kind(eren) mee aan het 

EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het 

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is 

het gezamenlijk eten van groenten en 

fruit in de klas. De kinderen krijgen op 

drie vaste dagen in de week gedurende 

twintig weken een portie groente of fruit 

uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de 

klas op te eten.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen 

spelenderwijs om verschillende soorten 

groenten en fruit te eten. Dat is niet 

alleen gezond, maar ook leuk! 


