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AGENDA nr. 10 
 

Woensdag 24 januari MR/SR-vergadering 

Donderdag 25 januari OR-vergadering 

Dinsdag 30 januari  inloopochtend 

Vrijdag 2 februari  Nieuwsbrief 11 

  
 
JARIG 
Annemarie Hakkenberg  20-1 groep 3 

Lucy Verweij     2-2 groep 4 

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

 

NIEUWS 
 De nieuwe juffen in groep 1 en 2 stellen zich voor… 

 Een blik in de bovenbouw 
 Oost Europa kinderhulp 

 Gepersonaliseerd leren binnen `De 4 Windstreken’  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dit zijn onze nieuwe juffen… 
 

         
 

Week 2 is nog niet voorbij en het lijkt wel alsof de juffen hier al véél langer zijn. Op de 

eerste foto zie je juf Alie Vrijhof.  

`Ik ben Alie Vrijhof. Ik heb veel ervaring als leerkracht voor groep ½. Ik vind het 

heerlijk om te zingen en lezen, dus ik zing graag met de kinderen en hen voorlezen 

vind ik ook fijn. Ik woon in Gouda met mijn man en zoon van 13.’  

Op foto 2 en 3 zie je juf Alyke die door een coöperatieve werkvorm de kinderen laat 

leren van elkaar. Ze oefenen met de getalsymbolen t/m 20. 

`Ik ben Alyke Evers. Ik kom uit Gouda. Ik ben hier nog maar kort, maar heb het nu al 

heel erg naar mijn zin, leuke kinderen, ouders en collega’s! Ik vind het erg leuk om 

met de kinderen te gymmen, ze voor te lezen of om te vertellen.’ 

 

Een blik in de bovenbouw 

     
 

Zien we dat goed? Ja, dat zien jullie goed! Juf Elles durft het aan, breien in groep 7/8. 

Wát een uitdaging. Daarnaast zijn er kinderen bezig met papier-maché (niet op de 

foto). Benieuwd naar het eindresultaat over 2 weken …  

In het voorbij gaan is groep 5/6 vastgelegd tijdens hun favoriete spel: 

beeldenmuseum. De sfeer in de bovenbouw is TOP! 



Een stuk geschreven door Jolien Zwanenburg 
 

OOST EUROPA KINDERHULP 

Vakantiekinderen 
Graag willen we jullie iets vertellen over 

vakantiekinderen. Oost Europa Kinderhulp is een 

stichting die kinderen een vakantie wil bieden binnen 

een gezin voor wie het in de thuissituatie moeilijk is 

of voor kinderen in een kindertehuis. Bij ons komt dit 

jaar voor de vijfde keer Jayden uit Duitsland. Hij 

geniet enorm van de weken hier. Natuurlijk heeft hij 

soms heimwee. Hij noemt ons zijn Holland Familie. 

Bij Ester Hakkenberg is nu ook twee keer een Duits 

meisje geweest. Het is leuk om soms een dagje weg 

te gaan met de kinderen, maar gewoon het 

meedraaien in een normaal gezin en spelen met 

ander speelgoed en een andere omgeving is al leuk. 

Voor onze kinderen is het ook een goede ervaring. De 

jongens vinden het erg leuk dat hij elk jaar komt, een 

speelkameraadje erbij. Ze leren ook nog wat Duits.  

Europa Kinderhulp is altijd opzoek naar vakantie 

gezinnen in Nederland. Het kan gaan om Nederlandse 

kinderen, maar ook om kinderen uit andere landen. 

Voor meer informatie kijk op onderstaande link. Voor 

vragen over onze ervaringen stel ze ook gerust aan 

ons. 

www.europakinderhulp.nl 
Is het iets voor u? Kijk op de site.. 

http://www.europakinderhulp.nl/


Gepersonaliseerd leren binnen `De 4 Windstreken’ 
 

De stichting `De 4 Windstreken’ is volop in ontwikkeling. Ik wil u blijven 

informeren over deze ontwikkeling die veel overeenstemt met de in de 

media gebruikte term `21e eeuws leren’.  Als Morgenster-team volgen we 

de ontwikkelingen op de voet, naast ons eigen onderzoek naar goed 

onderwijs.  

 

https://www.leraar24.nl/gepersonaliseerd-leren-in-ons-onderwijs/ De link 

laat zien hoe gepersonaliseerd leren op de Goejanverwelle wordt 

vormgegeven. 

 

Johan Moen, directeur van de Plaswijckschool, staat met een artikel in 

het magazine van Onderwijs Advies. 

http://www.onderwijsadvies.nl/media/1194019/oa-magazine-2018-1.pdf 

Via deze link kunt u het artikel lezen.  

 

 

https://www.leraar24.nl/gepersonaliseerd-leren-in-ons-onderwijs/
http://www.onderwijsadvies.nl/media/1194019/oa-magazine-2018-1.pdf

