
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 12 
 

Maandag 19 februari  10-minutengesprekken 

Maandag 27 februari t/m voorjaarsvakantie 

Dinsdag 6 maart  luizencontrole 

Dinsdag 6 maart  OR-vergadering   

Vrijdag 9 maart  Nieuwsbrief 13 

  
 
JARIG 
Marit van der Vlist  17-2 groep 2 

Lisanne Tamerus  18-2 groep 7/8 

Lukas Bos   20-2 groep 1 

Daan van der Eijk  21-2 groep 3 

Tim Dijkman   3-3 groep 5/6 

Joep Seelt   3-3 groep 2 

Evi van der Kroon  4-3 groep 1 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag! 

 

NIEUWS 
 Woordenschat 

 Cito 3.0 
 Heppie!? 

 Theater Concordia 
 Ouderavond van 21 februari wordt verplaatst 

 Projectweek van 3-13 april  
 Wilgen knotten 13 februari 

 

 

 



 

 
 

Woordenschat                                                

 
Zoals al eerder in een nieuwsbrief vermeld, nemen wij ons woordenschatonderwijs dit 
schooljaar onder de loep. 
Iedere groep heeft verschillende manieren om de woorden aan te leren: 

 De paraplu 

 De trap 
 De woordspin 
 De kast  

 maar ook verschillende manieren om te ontdekken wat een woord betekent 
o Maak een zin met het woord 
o Lees het woord in de context (de zin, het verhaal) 
o Herken je een stukje van het woord? 

 
Na het maken van de cito-toets Woordenschat eind januari, konden we onze vergrote 
inzet niet terugzien in de opbrengsten. Ieder jaar is er een dip bij de middentoetsen. We 
stellen ons daarom de vraag of de citotoets woordenschat de juiste manier is om te weten 
hoe goed de kinderen nieuwe woorden aanleren en hoe groot hun woordenschat is. Een 
interessant vraagstuk, waar we eind dit schooljaar antwoord op zullen geven.  

Cito 3.0 

 
Op de Morgenster willen we de voortgang van de leerlingen zo nauwlettend en passend 
mogelijk in de gaten houden. Om een juist uitstroomprofiel te kunnen opstellen en het 
juiste niveau bij uw zoon/dochter te kunnen bepalen, zijn we dit jaar in groep 5, 6 en 7 
overgestapt op de vernieuwde 3.0 Cito-toetsen. Groep 3 start gelijk met de nieuwe 
toetsen en groep 4 is vorig jaar al gestart.  
In het rapport van de kinderen van groep 5,6 en 7 zit daarom een brief met de volgende 
informatie:  
 
`Deze nieuwe 3.0 toetsen zijn gemaakt door de CITO en geven een passender beeld bij 
de huidige maatschappij en dat wat er op dit moment van de kinderen wordt verwacht. 
Deze vernieuwde toetsen zullen in een apart schema in het rapport van uw zoon/dochter 
te vinden zijn. Omdat er tegenwoordig meer van uw zoon/dochter verwacht wordt, is het 
zo dat deze toetsen strenger genormeerd worden dan de oudere toetsen.  
 
Uw kind kan niet ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is 
veranderd, is de waardering van de score. Omdat deze scores veelal niet overeenkomen 
met de oude uitslagen, willen we u vragen om dit jaar de Cito-uitslagen niet te 

vergelijken. Aan het einde van dit jaar is dat wel weer mogelijk, omdat er dan twee 
toets-momenten van 3.0 zijn geweest. Als team zullen we de scores ditmaal op een 
dusdanige manier analyseren dat we een passend beeld van uw zoon/dochter houden. 
 
Vanwege een update bij Parnassys kunnen we de nieuwe DMT-toetsen vanaf 21 februari 
pas invoeren. Op het rapport kunt u de vaardigheidsscore en het niveau van uw 
zoon/dochter in het notitievakje zien. Deze zullen vanaf het einde van het jaar ook weer 
in de grafiek zichtbaar zijn.’ 

 

 





Ouderavond over het onderzoek naar samenwerking tussen de 

3 scholen in Haastrecht gaat niet door. 

 

In de eerste nieuwsbrief hebben wij vermeld dat er een ouderavond 

zal plaatsvinden op 21 februari a.s. Het onderzoek is nog niet 

volledig afgerond, we hebben meer tijd nodig om de avond zorgvuldig 

voor te bereiden om met u in gesprek te kunnen gaan. Om die reden 

gaat de geplande ouderavond van 21 februari niet door. We zullen u 

tijdig informeren wanneer de ouderavond dan wel plaatsvindt. 

PROJECTWEEK 

 
Zorgvuldigheid lijkt een mode-woord. 

Maar vergist u zich niet, we willen het 

op de Morgenster écht goed aanpakken. 

Na de kerstvakantie bleek dat er te 

weinig tijd was om als 3 scholen een 

projectweek te organiseren. Iedere 

school heeft het druk met toetsen, 

rapporten maken en volgende week het 

voeren van de 10 minuten-gesprekken. 

Niet getreurd… de projectweek zal 

plaatsvinden van 3 t/m 13 april.  



Lego Batman Movie in Theater Concordia 
 
In de voorjaarsvakantie draait op woensdagmiddag 28 februari de ‘Lego Batman Movie’ in Theater 
Concordia in Haastrecht. Batman is het liefst alleen in zijn Batcave maar nu moet hij Gotham City zien 
te redden uit de handen van de sluwe Joker. Ditmaal zal hij voor het eerst moeten samenwerken om 
het voor elkaar te krijgen, waaronder met zijn geadopteerde zoon. 
 
Met stemmen van onder meer Gerard Ekdom (Batman), Katja Schuurman (politiecommissaris Barbara 
Gordon) en Dennis Weening (de Joker). 
 
De wereldwijd succesvolle Lego Movie zette al vrolijk en brutaal de toon, nu beleeft zelfbenoemd leider 
Lego Batman zijn eigen avontuur op het grote scherm. Dit animatiespektakel brengt je in een absurd 
tempo een spervuur van filmverwijzingen, woordgrapjes, superheldensatire en doldwaze actie in Lego-
stijl.  
 
De Lego Batman Movie (2017) begint woensdag 28 februari om 14.00 uur. Kaarten (à € 4,50 voor 
kinderen en € 8,00 voor volwassenen) zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl en te koop in Grand 
Café Concordia. Op vertoon van je jeugdpaspoort Krimpenerwaard krijg je 10% korting! Leeftijd: 6+ 
 
Familievoorstelling De Reuze Dwerg in Theater Concordia 
Kijken, brullen, verbazen, zingen, springen en lachen! 
 
Zondagmiddag 18 februari speelt Mark van Vliet de muzikale familievoorstelling ‘De Reuze Dwerg die 
een kopje kleiner wilde zijn’ in Theater Concordia in Haastrecht. Energiek muziektheater vol fysiek spel, 
humor en fantasie voor de hele familie. 
 
Na het succes van ‘Help! Ik heb een vlieg ingeslikt’ is het tijd voor een nieuwe energieke 
muziekvoorstelling vol grappige personages op klassieke klanken van Mark van Vliet. 
Ivan is veel te groot voor een dwerg! Hij past niet op een stoel, niet in zijn huis en zelfs zijn kleren zijn te 
klein. Hij is dol op klassieke muziek, maar alle instrumenten van de dwergen begeven het onder zijn 
gewicht. Tot overmaat van ramp zijn de andere dwergen hem en zijn klassieke muziek helemaal zat en 
wordt hij verbannen uit hun dorp. Wat nu? Hij is helemaal alleen! Wat Ivan niet weet is dat hem nog 
heel wat te wachten staat. In een groot Russisch avontuur gaat Ivan op zoek naar zijn ware zelf. Samen 
met zijn nieuwe vrienden, Vladimir de koopman, het tovervrouwtje Baba Yaga, de vals-zingende 
Vuurvogel, een enorme Neus en met een beetje hulp van de Zon, komt hij erachter dat groot zijn 
misschien helemaal zo gek nog niet is… Gedurende de voorstelling leert Ivan dat iedereen goede en 
slechte eigenschappen heeft en dat wat een ander anders maakt juist heel bijzonder kan zijn.  
De voorstelling ‘De Reuze Dwerg, die een kopje kleiner wil zijn’ is geïnspireerd op van oorsprong 
Slavische sprookjes en wordt gespeeld onder begeleiding van klassieke muziek van onder andere 
Tsjaikovski, Moessorgski, Shostakovich en Stravinsky. Met instrumenten als de ukelele, (mini)trombone 
en de Russische balalaika is het een muzikaal festijn. Een spannend avontuur vol fysiek spel, humor en 
fantasie waarbij op een speelse en toegankelijke manier klassieke muziek tot leven wordt gebracht. Een 
genot voor de hele familie! 
 
De familievoorstelling begint zondag 18 februari om 14.00 uur. Kaarten (à € 10,00) zijn te bestellen via 
www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia, bij Primera Herman Kok (Markt Gouda) en 
voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de 
website).  

 

 

http://www.theaterconcordia.nl/
http://www.theaterconcordia.nl/


 
 
Knot wilgen… knotten wilgen… wilgen knotten… geknotte wilgen… juf Maaike kwam er niet meer uit. Na 
dinsdagmiddag 13 februari, weet ze het zeker… we kunnen WILGEN KNOTTEN!  
 

    
 

   
 

   
Alle hulpouders, bedankt voor jullie aanwezigheid. Dankzij jullie zijn de kinderen heelhuids teruggekeerd. En 
dat met beugelzagen, trappen, pistoolzagen, snoeischaren enzovoorts…  

 
 


