
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 17 
Maandag 21 mei  2e pinksterdag, alle leerlingen vrijdag 

woensdag 23 mei  GMR-vergadering 

Maandag 28 mei  MR-SR-vergadering 

Woensdag 30 mei  leerlingenraad 

Vrijdag 1 juni   nieuwsbrief 18 

 

   

JARIG 
Seth van de Wetering 20-5 groep 3 

Sven van der Velden  30-5 groep 7/8 

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

 

Na de meivakantie zijn Yamen en Sara Aldiri gestart in 

groep 5 en groep 3.  

In groep 1 komen na de meivakantie Zoey Versteeg, 

Lucas van Rossum en Liz Blom.  

Van harte welkom en we wensen jullie een fijne tijd bij 

ons op school.  

NIEUWS 
 Terugblik Koningsspelen 

 Meester Rick blijft bij ons! 

 DOEKOE’s 

 Haastrechtloop 

 

 

 

 



Terugblik op de Koningsspelen 
 

Op 25 april hebben alle leerlingen een leuke sportieve ochtend gehad. Wat waren we 

blij met het droge weer! De groepen 1, 2 en 3 genoten op het schoolplein van super 

leuke spelletjes en een gaaf springkussen. Wat een blije kinderen! Ook de leerlingen 

van groep 4 en 5 hadden een hele leuke ochtend. Het zwembad was nog niet officieel 

open en toch mochten we er gebruik van maken. De groepen kwamen bij elk spel een 

andere groep tegen en gingen met elkaar de strijd aan. Ook was er dit jaar een 

onderdeel bij het ondiepe bad; muntjes opvissen. Wat was dit leuk! Een aantal 

leerlingen waren zo enthousiast dat ze een nat pak hebben gehaald. Ook op deze 

locatie konden de kinderen genieten van een gaaf springkussen. 

 

Op de voetbalvelden zijn de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 flink bezig gehouden. 

6 clinics stonden er voor ze klaar. Schaatsvereniging Lekstreek heeft de leerlingen de 

mogelijkheid geboden om te gaan skeeleren. Wat ging dit goed! Een aantal leerlingen 

vonden het erg lastig maar hebben het heel goed geprobeerd! VCH heeft een hele 

leuke volleybal-clinic gegeven. De leerlingen leerde er o.a. smashen en konden er 

zelfs een prijs winnen! Bootcamp PolderSquad heeft de leerlingen flink laten zweten en 

ook bij het voetballen konden de leerlingen zich lekker uitleven. Op de tennisbanen 

hebben ze lekker kunnen tennissen en als toetje mochten de leerlingen over de 

stormbaan heen. 

Graag willen we een aantal bedrijven bedanken! Mede dankzij deze donaties hebben 

we dit jaar op elke locatie een springkussen/ stormbaan kunnen neerzetten. 

Bestbouw, Hotel over de Brug, Aantjes B.V., Asbest-Assist BV, VTG, Jan van der Vlist 

Antiek & Brocante B.V en Hoveniersbedrijf van der Bas. Nogmaals onwijs bedankt 

namens alle kinderen! 

 

Tijdens de koningsspelen hebben de leerlingen genoten van wat lekkers en een pakje 

drinken. Dit hebben we gekregen van de Oranje Vereniging en een plakje ontbijtkoek 

van de Coop. Ook jullie heel erg bedankt namens de kinderen! 

 

Ook willen we graag alle hulpouders bedanken die deze ochtend hebben geholpen. 

Zonder jullie hulp zou deze dag in het water zijn gevallen. Onwijs bedankt! 

 

Alle leerlingen kunnen bij VCH 3 gratis trainingen volgen als ze dit leuk vinden. In de 

periode van 28 mei t/m 25 juni mogen de leerlingen op maandagavond van 18.00 uur 

tot 19.00 uur mee trainen.  

 

VV Haastrecht organiseert speciaal voor de meisjes een aantal proeftrainingen. Lijkt je 

dit leuk? Geef je dan op via TC@vvhaastrecht.nl. Vermeld hierbij duidelijk je naam en 

geboortedatum. Je ontvangt daarna een email met verdere informatie. 

 

Mocht u meer informatie willen over de verenigingen kijkt u dan op de volgende 

websites: 

http://www.stvlekstreek.nl/  ( skeeleren/ schaatsen) 

https://volleybalclubhaastrecht.nl/ ( volleybal) 

https://www.bergvliet.nl/ ( tennis) 

https://vvhaastrecht.nl/ ( voetbal) 

 

 

mailto:TC@vvhaastrecht.nl
http://www.stvlekstreek.nl/
https://volleybalclubhaastrecht.nl/
https://www.bergvliet.nl/
https://vvhaastrecht.nl/


 
Meester Rick… 
…mag zijn laatste jaar van de PABO op de Morgenster afronden. 

Hij zal op maandag en dinsdag leerkracht zijn van groep 6. Het is heel fijn 

dat hij de kinderen kent en dus op de hoogte is van de ontwikkeling van 

ieder kind. Zo kan hij deze ontwikkelingen voortzetten in het nieuwe 

schooljaar.  

 

Onder begeleiding van ICO-er Hermy Versluis (interne coördinator 

opleidingen) en Dennis van Duin (mentor) zijn wij ervan overtuigd dat we 

van meester Rick een nog betere leerkracht kunnen maken! 

 

Dit betekent dat op maandag en dinsdag de combinatiegroepen 3/4 en 4/6 

gesplitst zullen zijn. 

 
 

Wat zijn we blij! Met uw hulp hebben we maar liefst 2029 

punten opgehaald en mogen we voor een bedrag van  

E 330,78 buitenspeelgoed uitkiezen voor de kinderen van de 

Morgenster! Fantastisch dat er zulke acties zijn voor meer 
beweging van kinderen. 



Haastrechtloop 2018 
 

Hallo allemaal! Wij organiseren dit jaar voor het 6e jaar de 

Haastrechtloop. Dit is een prestatieloop met afstanden van 5 en 

10 kilometer door het prachtige Haastrecht. Zo lopen we onder 

andere langs Bisdom van Vliet, dwars door de mooie polder, 

langs de molen. Start en finish zijn bij de voetbalvereniging in 

Haastrecht. 

Nu hebben we dit jaar voor het eerst de Rabo Kidsrun 

toegevoegd aan de Haastrechtloop! Dit is een loop van 1 km en 

zal op het terrein van de voetbalvereniging plaats vinden.  

Wij hopen hiermee veel kinderen enthousiast te krijgen om 

lekker te komen rennen, want; bewegen is gezond! En leuk! De 

kosten voor deze loop zijn €1,00 per kind. Ieder kind krijgt een 

mooie beloning en iets lekkers. (We doen niet aan winnaars, 

want iedereen is een winnaar!) 

De opbrengst van deze loop gaat ieder jaar naar een goed doel. 

Dit jaar is dat zwembad de Loete in Haastrecht. Zij kopen nieuw 

materiaal voor de zwemlessen die zij verzorgen en ander 

speelmateriaal van dit geld. 

Dit gezellige evenement gaat plaatsvinden op vrijdag 15 juni. De 

Rabo Kidsrun start om 16.00 uur en de ouders kunnen meedoen 

aan de 5 km om 19.30 uur of de 10 km om 19.35 uur. 

Kijk op www.haastrechtloop.nl en schrijf je in! Hopelijk tot dan! 

 

Groetjes van de organisatie van de Haastrechtloop; Erwin, Linda 
en Mireille 

 


