
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 15 
Woensdag 18 april  schoollunch 

Donderdag 19 april  OR-vergadering en GMR-vergadering 

Vrijdag 20 april  nieuwsbrief 16 

 

  

 
JARIG 
Jelle Bos  8 april  groep 4 

Lisa Rozendaal 8 april  groep 4 

Luuk de Boer  12 april groep 7/8 

Finn Holleman 13 april groep 7/8 

Noah Azaouagh 20 april groep 5/6 

 
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

NIEUWS 
 

 Koningsspelen 
 Verplaatsen schoollunch 

 Welkom nieuwe leerlingen 
 Deelname aan `Project in de Natuur’ 

 Project in volle gang 
 Schoolvoetbal, gelukkig geslaagd! 3 teams doorrrr 

 Juf Hermy 60 jaar  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vanwege het verplaatsen 

van de projectweek en de 

koningsspelen die volgen, 

hebben we besloten de 

schoollunch 

te verplaatsen. I.p.v. 18 

april wordt dit 6 juni 

2018 

Koningsspelen 
 

Helaas hebben we nog maar weinig 

hulpouders voor de groepen 4 en 5 op de 

locatie zwembad. Zonder hulpouders kan 

deze sportieve ochtend helaas niet door 

gaan.  Meld u alsnog aan via 

liane.duran@degroeiling.nl. 

 

Namens de kinderen alvast bedankt! 

 

In groep 3 is deze week Dinand van 

Rijn gestart. In groep 5 is Feline 

Buijzert gestart. Beiden zijn sinds 

kort verhuisd naar het pittoreske 

Haastrecht. We wensen hen een hele 

fijne start toe. Dat ze zich maar 

snel thuis mogen voelen bij ons in 

Haastrecht 

mailto:liane.duran@degroeiling.nl


 

Project In de Natuur 

 
 
In juni wordt in Haastrecht, Stolwijk en Vlist de theatrale fietstocht “De Boer op” 

gehouden en in september Kunststroming. Cultureel Podium Vlist wil deze 2 

activiteiten verbinden met een buitententoonstelling van schilderijen zowel langs als 

op het riviertje de Vlist.  

 

 

De schilderijen willen we laten maken door leden van diverse verenigingen in de 3 

dorpen, cliënten van zorgboerderijen, leerlingen van de diverse scholen, deelnemers 

aan de SWOB en door mensen die schilderen gewoon leuk vinden.  

*Het thema van dit project is “In de Natuur”. 

*De schilderijen hebben een grootte van 122 cm x 61 cm en worden op 5 locaties 

tentoongesteld. 

*De schilderijen worden geëxposeerd vanaf De Boer Op (2 juni) t/m Kunststroming 

(16 september). 

*Op de schilderijen komt te staan door wie het schilderij is gemaakt. 

*Hieronder 2 voorbeelden van een dergelijk project in Nieuwkoop 

 

Als Morgenster vinden we het leuk om met dit project mee te doen.  

 

 

            
 



Wat leuk! Projectweek `ik hou van Holland’ in volle gang! 
 
Terwijl ik de nieuwsbrief maak, dein ik mee op de tonen en de beat van de muziek. Alle 
kinderen krijgen dansles vandaag. Een rondje in de klassen laat zien dat de kinderen 
knutselen, spelen en leren over het thema. Maar ook uitstapjes naar buiten horen erbij. 

 

      
Een bezoek aan een Molen,  
Door groep 3 en groep 2. 

      
Tegeltjeswijsheid in groep 7/8 

 
In de poppenhoek wordt er door groep 1 en 2 leerlingen heerlijk geklost op klompen 
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Het kostte wat moeite, 

maar wat was het de 

moeite waard! Bedankt 

meester Dennis en juf 

Liäne voor de grootse inzet 

en alle ouders die geholpen 

hebben om dit 

voetbaltoernooi 
mogelijk te maken. 3 

Teams van de Morgenster 

zijn door naar de volgende 

rrrrrronde!!! 


