
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  
 

Dinsdag 26 september  Inloopochtend 8.30-8.40 

Donderdag 28 maart   GMR vergadering 

Maandag 2 oktober   Start kinderboekenweek 

Vrijdag 6 oktober   nieuwsbrief 4 

 

  
 
JARIG 
25-09  Sarah Sipsma            groep 2 

30-09  Isa Snuverink   groep 3 

03-10  Lynn Heida         groep 4 

04-10  Julian Aantjes   groep 1 

04-10  Elian van Eijk   groep 4 

06-10  Niran Faber   Groep 3 

06-10  Jette Siebert   Groep 3 

06-10  Jens Snuverink  Groep 4 

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

 

 
 

NIEUWS 
 Kinderboekenweek 

 Inloopochtenden 

 Kamp groep 7/8 

 SR vacature 

 Terugkoppeling studiedag 

 Leerlingenraad 

 Gezamenlijke zendingsdienst in teken van World Vision op 8 

oktober 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Kinderboekenweek 

Elk jaar in oktober is de kinderboekenweek een centraal begrip op de basisscholen. 

Dit jaar start de kinderboekenweek 2017 met het thema Griezelen op woensdag 4 

oktober en duurt het tot en met zondag 15 oktober. De kinderboekenweek is een 

uitgelezen moment voor ons maar ook voor u om met uw kind de boeken in te duiken 

en uw kind enthousiast te krijgen of te houden om te lezen! Want.... 

Lezen is een heerlijke bezigheid! 

2. Uw kind doet via boeken ervaring op met het leven en de wereld om hem/haar 

heen. 

3. Uw kind leert via boeken hoe het in bepaalde situaties moet reageren en wat het 

moet doen 

4. Lezen is dus goed voor de algemene ontwikkeling en de sociale contacten. 

5. Technisch lezen en spelling zal verbeterd worden. 

6. En de woordenschat wordt vergroot. 

 

Griezelen 

Het thema van de Kinderboekenweek 2017 is Griezelen. Het motto is Gruwelijk 

eng! Als team willen wij de kinderen via de boeken ervaring op laten doen met het 

leven en de wereld om hen heen. We hebben besproken wat wij belangrijk vinden bij 

dit thema en richten ons op: Waar griezel jij het meeste van? Dat zijn hele 

realistische dingen. Iedereen is wel eens ergens bang voor (geweest). De één griezelt 

al bij een klein spinnetje, de ander griezelt pas na het kijken van een enge film. 

Sommigen worden niet bang van al die fantasie, maar die hebben dan bijvoorbeeld 

last van hoogtevrees. Er is dus van alles waar je van kunt griezelen. Het geluid van 

de wind, de deur die klappert, een rare schaduw of een vriend die om het hoekje 

springt…  

 

We hopen ons doel en dat van de kinderboekenweek te halen: nog meer kinderen die 

met plezier lezen!  

 

 
 

 

 

 



 

Inloopochtenden  
 

Ieder jaar plannen wij 5 inloopochtenden. Momenten voor 

uw kind om u te laten zien wat ze zoal leren en oefenen. U 

bent daarom van harte uitgenodigd op deze eerste 

inloopochtend aanstaande dinsdag 26 september van half 9 

tot 10 over half 9 om een kijkje te nemen in de groepen      

3 t/m 8. 

 

Tot dinsdag! 

Kamp 7/8 

 

Hallo allemaal, 

 

Een berichtje uit Zeeland! We hebben het heel goed naar ons zin. Blije kinderen, 

vrolijke leiding en heerlijk weer. We zijn in Neeltje Jans geweest. De zeeleeuwenshow 

gekeken en lekker gespeeld in de attracties. Zelfs het verre fietsen over de 

stormvloedkering gaat met een goed humeur. We hebben nog een hoop leuke dingen 

te doen, levend stratego, krabben tukken en patat eten! 

 

Tot vrijdag! 

 

groetjes groep 7/8 en de leiding! 

 



SR Vacature SR Vacature SR Vacature SR Vacature 

 

Beste ouders, 
Mag ik u nieuwsgierig maken? Ben u ook zo benieuwd wat er 

zoal in de schoolraad wordt besproken? Weet u welke ouders 
er deel nemen aan de schoolraad? 
De schoolraad wordt momenteel gevormd door een 4-tal 

ouders, Marja Oskam, Peter Bezemer, Willeke Mayenburg en 
Marjan Nuyt.  Onze kinderen krijgen voornamelijk in de 

bovenbouw nu onderwijs aangeboden. Gezien de 
samenstelling willen we graag uitbreiding van de Schoolraad 
vanuit ouders waarvan de kinderen in de onderbouw les 

krijgen. 
De hoofdtaak van de schoolraad is het stimuleren van 

identiteit van de school en het bewaken van de kwaliteit van 
onderwijs. Binnen de schoolraad wordt meegedacht over o.a. 
schoolverbeterplan, vakantieroosters, schooltijden, invulling 

ouderavonden, uitstraling school, contact tussen ouders en 
leerkrachten. Daarnaast denkt de schoolraad mee over de 

toekomst van de school, dit is momenteel een onderwerp 
waarover binnen de schoolraad veel gesproken wordt. 
Het is een mooie manier om positief betrokken te zijn bij 

school en leerkrachten te kunnen ondersteunen/ adviseren in 
keuzes die gemaakt worden. Daarin meenemend om vanuit 

alle ouders een goed klankbord te kunnen zijn. Betrokken zijn 
bij school en dus bij ook bij je kind(eren) dat wilt u toch ook! 
  

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de 
Schoolraad dan kunt u dit doen door een motivatie te sturen 

aan Marjan Nuyt (jnmh@hetnet.nl) Indien er meerdere 
kandidaten zich aanmelden zullen er verkiezingen plaats gaan 

vinden. 
 

         

mailto:jnmh@hetnet.nl


Terugkoppeling studiedag 
 

Vorige week maandag 11 september hebben wij onze eerste studiedag gehad. We zijn in 

een actieve houding gezet door de dagopening van Dennis en het gezamenlijk `planken’. 

Een volgende keer zullen we het `planken’ in kunnen zetten tijdens besluitvorming, dit 

schijnt heel effectief te werken!  

 

We  zijn vervolgens gestart met onze teamscholing `coachen van kinderen’.  

Het is scholing waarmee we ons doel willen behalen:  
  Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen: 

1.    De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten 
2.    De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun 
ontwikkelingsniveau 
3.    De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties 
4.   De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken 
 

Dit staat in ons schoolverbeterplan. Vanaf volgende week is dit verbeterplan te vinden/lezen 

op onze site (ook de evaluatie van vorig jaar is te lezen). Met trainer Myrthe Meurders leren 

wij in gesprek te gaan met de kinderen. Hoe maken wij van ons doel, hun doel. Hoe gaan 

we in gesprek om met hun vragen en doelen. Hoe komen de kinderen tot oplossingen i.p.v. 

het stappen in de valkuil van het zelf aandragen van alle oplossingen en ideeën als 

leerkracht.  

 

Na een intensieve ochtend, met een lekkere traktatie van Marja Timmer en een heerlijke 

lunch voorbereidt door Renée, hebben we ons gericht op: 

 Werken met google drive. We vergaderen al met chromebooks. We notuleren en 

werken in hetzelfde document van de agenda. Nu leren we onze gedeelde 

documenten te ordenen in de eigen omgeving `my drive’.  

 Terugkoppeling van de werkgroep `identiteit’. Er is een eerste bijeenkomst geweest 

met Peter Peene, waarbij Willeke Mayenburg, Corrie van Kooten en Hermy Versluis 

de Morgenster vertegenwoordigd hebben. Door o.a. het verslag van Willeke heeft 

Hermy ons goed mee kunnen nemen. Vragen waar we ons over gebogen hebben zijn: 

Wat zijn de uitgangspunten van het team? Wat willen we absoluut behouden als we 

praten over onze uiting van identiteit? Deze input wordt meegenomen in de volgende 

bijeenkomst 

 Voorbereiding op de presentatie. Als uitkomst van de werkgroep onderwijs en 

kwaliteit kwam naar voren dat we weinig tot geen zicht hebben op hoe iedere school 

zijn onderwijs vormgeeft. Daarom zijn er 3 presentaties gepland van een half uur, 

waarbij iedere school op eigen wijze een blik werpt op hoe zij lesgeven, wat de school 

kenmerkt. Als team hebben we afgelopen maandag gekozen om de volgende 

onderwerpen die ons kenmerken te presenteren: Zelfstandig werken,  

groepsdoorbrekend leren (samen) en lezen, cultuur (Godsdienst) en bijbelverhalen, 

het altijd klaar staan voor elkaar (Acties) want samen dragen we de school en ICT op 

de Morgenster (Drive + mail + Bee Bots). Het was een mooie presentatie door de 

voorbereiding op deze studiedag! 

 

  

 



Leerlingenraad 
 

In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat er een leerlingenraad van start gaat, 

inmiddels hebben er heuse verkiezingen plaatsgevonden. De kinderen die graag 

in de leerlingenraad wilden, hebben zich gepresenteerd, waarna er stemmen 

zijn uitgebracht. En nu….. tromgeroffel …. tromgeroffel… presenteren wij u: 

 

Uit groep 5: Dylan en Lynn 

Uit groep 6: Loek en Senna 

Uit groep 7: Cor en Lisanne 

Uit groep 8: Amaryll en Tim 

 

8 November komen we voor het eerst bij elkaar om in gesprek te gaan.  

Voor die tijd ontvangen de kinderen informatie over data, het meedoen aan de 

leerlingenraad en zullen we een foto plaatsen in de eerstvolgende nieuwsbrief 

met hun motivatie om mee te doen! 

 


