
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 20 
Dinsdag 3 juli   MR-SR-vergadering 

Woensdag 4 juli  GMR-vergadering 

Vrijdag 6 juli   rapporten mee 

Maandag 9 juli  afscheidsavond groep 8 

Vrijdag 13 juli  12.00 uur: start zomervakantie 

Maandag 26 augustus 1e schooldag 
 

JARIG 
Femke Brand   2-7  groep 3 
Hannah Versteeg   2-7  groep 3 
Mara van der Bas   7-7  groep 2 
Simon van Meel   9-7  groep 4 

Yousef Sakmani   15-7  groep 4 
Thessa Faber   20-7  groep 1 
Sil van der Vlist   26-7  groep 5/6 
Kate Blankenstijn   27-7  groep 4 
Elise Vermeij   27-7  groep 3 
Noa van Rossum   28-7  groep 7/8 
Roan de Jong   29-7  groep 2 
Yara de Jong   29-7  groep 2 
Nina van Eijk   30-7  groep 4 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

NIEUWS 
 Einde van het schooljaar 

 Kennismaking met onze nieuwe onderwijs assistent 
 Plusklas 

 Geen brief bestuurders 
 Terugblik schoollunch 

 Welkom nieuwe leerlingen 
 Groei van de school en verdeling groepen over de 

lokalen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Einde 

Van een  

Schooljaar 

Nog ruim een week te gaan en iedereen maakt zich op voor een lange 
zonnige zomer vol plannen. Waar de één gelijk op vakantie (kan)gaan, gaat 
een ander pas de laatste weken. Uitstapjes naar dierentuin en 
logeerpartijtjes staan op de kalender. Er kan veel, want het is vakantie! 
 
Ook op de Morgenster wordt er uitgekeken naar de vakantie. Maar voordat 
het écht zover is, hebben we ook goed teruggekeken naar het afgelopen 
schooljaar. Alle leerling- en groepsbesprekingen zijn geweest, we hebben 
deze week de laatste vergadering gehad. Zo kunnen we na de vakantie gelíjk 
starten met hetgeen we goed in zijn, goed onderwijs geven!  
 
In de MR/SR vergadering deze week werd er mooi afgesloten door Wendy 
Oosterwijk, die na 5 jaar het stokje overdraagt aan Willeke Mayenburg.  
Een voornemen voor het nieuwe schooljaar is dat er in de nieuwsbrief best 
gestart mag worden met een inspirerend gedicht, een spreuk of lief wat 
aansluit op het Morgenstergedachtegoed dat iedereen mag zijn wie hij of zij 
is en dat we respectvol met elkaar omgaan. In gesprek blijven met elkaar en 
niet over elkaar. Er werd gelijk geroepen: deze kun je wel gebruiken voor je 
laatste nieuwsbrief! Het sluit voor ons dit schooljaar prachtig af. Dat leest u 
dus op de volgende pagina. 
 
Rest mij nog jullie allemaal een hele fijne vakantie toe te wensen en ik hoop 
jullie allen in goede gezondheid weer te mogen ontvangen op maandag 27 
augustus in het nieuwe schooljaar! 
 
Maaike van Eck 



 
Zoek de overeenkomsten ( door Tineke Ebing) 
 

Zo verschillend als we zijn 

atheïst of gelovig 

warmbloedig of gesloten 

ergens in ons hart 

is de kern van God gegoten. 

 

Zoek de overeenkomst 

de liefde staat centraal 

dat levert heel veel meer op 

of zit je hart nog op slot? 

 

De muren van onwetendheid 

van oordeel en afwijzing 

staan torenhoog in de weg 

en laten ons wegkwijnen. 

 

Angst is de allergrootst 

tegenstander om te verslaan. 

 

Dat pure, openstaande hart 

breekt in ons ook iets open 

dus mogen wij blijven hopen 

op verbinding met elkaar. 

 

De parel in Gods hand 

zijn wij, dat mogen wij frank en vrij aannemen,  

dat kun je toch niet weigeren zo’n prachtig geschenk? 

 

Bedenk in het verschil 

zit de overeenkomst 

met elkaar, slechts je blik 

verruimen is genoeg. 

 



Komend schooljaar start Judith Spee als onderwijs assistent op de 

Morgenster. Ze is alle dagen aanwezig. Een grote aanwinst voor onze 

school.  

 

Judith: `Wat mij erg aansprak was dat de school veel waarde hecht 

aan de ontwikkeling van het kind. Ontwikkelen doe je niet alleen, dat 

kan alleen in een fijne en vertrouwde omgeving. Ik vond het mooi om 

te lezen dat dat de missie is van de school. Dit was voor mij de 

aanleiding om een open sollicitatie te sturen. Ik heb heel veel zin om 

op de Morgenster te beginnen!’ 
 

 

 
Plusklas 

 

In de vorige brief bent u bericht 

over de afronding van de 

plusklas door een presentatie op 

vrijdag 22 juni. Met veel plezier 

en trots kijken we terug op deze 

`pilot’ dat voorgekomen is uit 

het onderzoek naar 

samenwerking van de 3 scholen. 

We zetten dit initiatief graag 

voort! Ook uit de enquêtes die 

bij de ouders is afgenomen en de 

vragenlijst bij de kinderen komt 

naar voren dat deze pilot zeer 

gewaardeerd werd. Helaas voor 

ons gaat José Schildwacht 

stoppen omdat haar nieuwe 

uitdagingen wachten. Na de 

zomervakantie gaan we direct 

overleggen óf (want blijft het 

financieel haalbaar voor alle 

scholen?)en op welke wijze we 
dit voortzetten.  

 

Bestuurders 

 

In nieuwsbrief 16 staat 

vermeld dat er een brief 

verwacht kon worden namens 

de 3 bestuurders van de 3 

stichtingen. In deze brief 

zouden de bestuurders een 

toelichting geven over het 

stopzetten van het 

onderzoek. Door wisselingen 

op bestuur- en directieniveau, 

zal er helaas geen 

gezamenlijke brief meer 

komen vanuit de 3 

stichtingen. Voor vragen kunt 

u altijd bij mij terecht.   

 



Terugblik schoollunch 
 

        
 

        
 

Woensdag 6 juni, nu ruim een maand geleden, hebben alle kinderen van 

de Morgenster een heerlijke lunch voor u bereid. Wat was het gezellig! Wat 

waren de kinderen trots! We deden de lunch voor een goed doel. Een 

rekentrap. Door uw goede eetlust en gulle donaties, hebben we met elkaar 

€ 640,00 opgehaald! Na de zomer huppelen de kinderen de trap op van 

getal naar getal, prenten ze het `100-veld’, `metriek stelsel’ en breuken in 

hun hoofd door onze trap. Wij als team worden er al helemaal blij van!  

 

   



Welkom nieuwe leerlingen 

Donderdag 5 juli was een spannende dag. Op deze dag zijn er namelijk veel nieuwe kinderen 

een ochtend of een deel daarvan komen wennen. Wat wederom opvalt is hoe deze kinderen 

met een vanzelfsprekendheid opgenomen worden in de groepen. Er wordt voor hen gezorgd, 

meegedacht en ze worden ondersteund door hun toekomstige klasgenootjes. Zo knap! Een 

mooi voorbeeld voor ons, of zoals we ook kunnen zeggen, wat zijn uw kinderen goed 

opgevoed ;) 

 

De volgende gezinnen en kinderen willen we van harte welkom heten! 

 De familie Fransen met Annelot (groep 8), Feline (groep 5),  

Olivier (groep 3) en Lukas (groep 1) 

 De familie Kuyvenhoven met Firmijn (groep 7) en Pepijn (groep 6) 

 De familie Lee met Daan (groep 7), Noa (groep 6) en Anna (groep 2) 

 Familie Mosterd met Evi Mosterd (groep 6) 

 Familie Snel met Rowan (groep 3) 

 Familie de Kruif met Florian (groep 5) en Silvijn (groep 1) 

 Familie Da Cruz Pereira Matos met Eylano (groep 3) 

Natuurlijk ook een warm welkom voor alle kinderen die na de zomer gelijk in de kleutergroep 

starten: Sara Sakmani, Levi Hakkenberg, Augustina Blankenburgh en Wessel Stolwijk. Jullie 

gaan een prachtige basisschooltijd tegemoet! 

 

 

Groei van de school en verdeling groepen over de lokalen 

Zoals eenieder kan opmerken, zijn wij als school groeiende. Met ieder nieuw gezin en/of 

ouder die interesse heeft in de Morgenster, gaan we in gesprek. Bij iedere aanmelding 

wegen wij als school zorgvuldig af of wij het kind, of de kinderen, het onderwijs kunnen 

bieden dat het nodig heeft. Hebben wij de kennis in huis, is er ruimte in de groep, is er 

extra begeleiding nodig (zo ja, hoe gaan we dat financieren) Pas als we als team een ja 

kunnen zeggen, worden de kinderen definitief ingeschreven op de Morgenster. We blijven 

kritisch kijken naar onszelf en of wij kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven bieden met 

deze instroom.  

 

Deze instroom betekent ook dat we zoeken naar goede ruimtes om kinderen onderwijs te 

bieden. Daarom blijven we in gesprek met de gemeente om de groei te volgen en 

mogelijke oplossingen te verkennen. Voor komend schooljaar is de verdeling van ruimtes 

en lokalen als volgt: 

Groep 1 blijft in het eerste lokaal beneden bij de hoofdingang 

Groep 3/4 * zit in het tweede lokaal beneden 

Groep 2 zit in het lokaal tegenover de directiekamer 

Groep 4/6 * zit in het eerste lokaal boven 

Groep 7/8 zit in het tweede lokaal boven 

Groep 5 blijft in het laatste lokaal in de `vleugel’ van de Vlisterstroom 

*  Groep 4 zal op maandag en dinsdag met meester Dennis naar het lokaal gaan waar de 

IJsselkids ook gebruik van maken (de bovenste verdieping, door de klapdeuren bij groep 

7/8).  

De intern begeleiders zullen onze oude teamkamer in gebruik nemen en de teamkamer is 

komend schooljaar rechts naast het keukentje boven.  


