
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  
Zondag 12 november dienst Kerk en School 

Donderdag 16 november OR-vergadering 

Donderdag 16 november GMR-vergadering 

Donderdag 16 november Ouderavond 3 scholen 

Dinsdag 21 november MR-SR-vergadering 

Woensdag 22 november Inloopochtend 

Vrijdag 24 november  Nieuwsbrief 7 

   
JARIG 
Amaryll Crott   11-11  groep 7/8 

Yente Dekker   19-11  groep 7/8 

Melodie van de Griend 23-11  groep 2 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Nieuw 
In groep 1 zijn Loet Boogaerdt en Finn van der Ham 

gekomen. We heten hen van harte welkom en wensen 

hen een fijne tijd bij ons op school. 
 

NIEUWS 
 Sinterklaas 

 Schoolfruit 

 Kerstviering 

 CITO 3.0 

 Ouderavond van de 3 scholen 

 Aanmelden broertjes en zusjes (neefjes/nichtjes/buurtjes enz) 
 Paracetamolgebruik 

 

 



 

Sinterklaas  

 
De kinderen worden dinsdagmorgen gewoon om 8.30 uur verwacht. De kinderen 

van groep 1 en 2  mogen eerst naar de klas en de juf loopt met de klas naar 

buiten. U mag uiteraard blijven kijken, Sinterklaas komt om ongeveer 8.45 uur op 

school. Wilt u wel achter de kinderen gaan staan op het plein? Deze morgen 

krijgen alle kinderen een glas limonade en een koekje van de O.R. dus eigen 

drinken en fruit is niet nodig. Om 12.00 uur wordt Sint weer uitgezwaaid en mogen 

de kinderen mee naar huis. De kinderen zijn die middag vrij!  

We hopen op een gezellige sinterklaasviering. 
 

Schoolfruit  

 
Vanaf 13 november krijgen we weer schoolfruit. Gedurende 20 weken krijgen we 

voor alle leerlingen gratis fruit. Dit wordt gesubsidieerd door  EU-schoolfruit. Elke 

woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de leerlingen dus geen tussendoortje 

voor in de ochtendpauze mee te nemen. Als aparte bijlage wordt de 

oudernieuwsbrief meegestuurd die we van de organisatie gekregen hebben. 

 

 

Kerstviering in de hervormde kerk 

 
Vorig jaar hebben we een prachtige kerstviering meegemaakt in de hervormde 

kerk. De betrokkenheid van families was zo hoog, dat er mensen achterin de kerk 

moesten staan. Alle stoelen en lege plekken waren gevuld! Hoewel we dit zeer 

kunnen waarderen, gaan we dit vanwege veiligheidsredenen niet weer zo doen. 

Daarom mogen er dit jaar 2 mensen per gezin aanwezig zijn bij de viering. 

Natuurlijk wordt ook deze viering vastgelegd door de fotograaf en kunt u subtiel 

momenten vastleggen die u met de mensen die u dierbaar zijn kunt delen.  

 
 

 



 
 

Cito 3.0 in 1 stap over 

 
Cito heeft als opdracht om landelijk genormeerde toetsen te ontwikkelen voor het 

onderwijs. Hiermee kunnen scholen meten of ze voldoende rendement halen uit 

het onderwijs dat ze bieden. En ook of individuele leerlingen voldoende groei 

doormaken in hun ontwikkeling. Als een leerling een toets van het Cito LOVS 

maakt, dan wordt het resultaat ervan afgezet tegen een landelijke rangorde, ook 

wel ‘de landelijke norm’ genoemd. Die leerling valt met zijn score ergens in die 

rangorde, waardoor duidelijk wordt of hij het beter of minder goed doet dan zijn 

leeftijdgenootjes. De landelijke rangorde heeft Cito verdeeld in vijf stukken: de 

niveaus A t/m E of de niveaus I t/m V.  

 

Een aantal jaren terug heeft Cito de normen van de huidige LVS-toetsen 

Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde gecontroleerd. Daaruit bleek dat 

de leerlingen vandaag de dag de toetsen beter maken dan de leerlingen in de 

normeringsonderzoeken van jaren geleden. Per september 2013 heeft Cito daarom 

de landelijke normen voor deze vakgebieden gewijzigd. Dit betekent dat een 

leerling een meer dan gemiddelde inspanning zal moeten leveren om hetzelfde 

Cito-niveau vast te houden dat al eerder bij hem werd gemeten.  

De kans is aanwezig aantal leerlingen op de medio-toetsen in februari op een 

niveau lager uit zullen komen. Ze ‘zakken’ bijvoorbeeld van Cito-niveau B naar 

Cito-niveau C.  

Cito geeft een aantal redenen voor deze strengere landelijke normen. Als eerste 

zijn scholen meer gericht op het behalen van hoge opbrengsten. Ten tweede zijn 

de resultaten van het onderwijs in Nederland hoger komen te liggen, mede omdat 

het aanbod is versterkt. Daarnaast is het zo dat leerlingen steeds meer bekend 

raken met de toetsen. Hierdoor wordt het voor hen gemakkelijker om zo’n toets te 

maken. De laatste reden is dat de leerling populatie in zijn totaliteit is veranderd. 

 

De Morgenster stapt dit jaar in 1 keer over op alle CITO 3.0 toetsen voor groep 4 

t/m 7 vanwege bovenstaande redenen. We zijn vorig jaar al gestart met de 

toenmalige groep 3. Daarnaast voegen we eraan toe dat we merken dat de sterk 

verouderde toetsen niet meer aansluiten op de methodes. De 2 andere scholen in 

Haastrecht zijn of gaan ook versneld over op de toetsen van 3.0.  

De vergelijking tussen de 3.0 toetsen en de oude toetsen is niet te maken. We 

kunnen u als team ervan verzekeren dat we de toetsen op dezelfde wijze 

analyseren.  

 

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.  
 



Ouderavond van de 3 scholen 

 

In de nieuwsbrief van een maand geleden, heeft u kunnen lezen dat donderdag 

16 november een ouderavond gepland is voor de 3 scholen. Dit staat niet in 

onze halfjaarkalenders. Bij deze herinner ik u er aan dat u voor deze avond van 

harte uitgenodigd bent. Morgen, vrijdag 10-11-2017 ontvangt u de officiële 
uitnodiging.  

Aanmelden 

 

Het is altijd goed om te weten welke kinderen we 

kunnen verwachten in de toekomst. Het bepaalt 

onze gesprekken op de Morgenster over 

groepsindelingen van het volgende schooljaar. Daar 

wordt al in vroeg stadium over gesproken. Daarom 

hopen wij dat u uw kind tijdig aanmeldt! Zeker als 

uw kind tussen nu en 1 oktober 2019 4 jaar wordt.  

Denkt u ook aan neefjes/ nichtjes/ buurkinderen?  

 

Hartelijk dank! 

  

Paracetamolgebruik 

 

Vorig schooljaar heeft u als bijlage van een nieuwsbrief het 

protocol medisch handelen kunnen lezen. N.a.v. het tot stand 

komen van dit protocol, hebben we nagedacht over de vraag 

of het goed is vooraf te weten of wij als leerkracht of als 

overblijfkracht uw kind een paracetamol mogen geven.  

 

Wij vinden u als ouder de expert van uw kind. U weet 

wanneer uw kind écht niet lekker is en of paracetamol nodig 

is. In die incidentele gevallen zult u dus zoals u (misschien) 
gewend was, gebeld worden voor uw toestemming.  


