
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 1 
Dinsdag 5-9  Informatieavond 

Woensdag 6-9 leerlingenraad 

Donderdag 7-9 OR-vergadering 

Vrijdag 8-9  Nieuwsbrief 2 

 

 

 

 

   
JARIG 
31-8  Cor van Kooten  groep 7/8 

8-9  Yfke Siebert   groep 4 

8-9  Lennart Zwanenburg  groep 2 

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 

NIEUWS 
 

 Welkom 

 Binnenlopen bij groep 3 

 Afscheid Luisa Janner 

 Voorstellen Renée de Wilder 

 Werkdag directie gewijzigd 

 Muziekvereniging Concordia 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u over mijn vakantie naar Frankrijk. Ik wil u 

vooral de mooiste plaatjes niet onthouden! Al weet ik niet hoe mijn oudste zoon 

reageert, als hij weet dat ik deze eerste foto er ook ingezet heb ;)   

 

     
 

Net als zovelen hadden wij evenveel dagen bewolkt, miezerig en regenachtig 

weer als zonnig weer. Dus het zwemmen in de zee hebben we gedaan zoveel als 

kon. Heerlijk!  

 

Ondertussen bleven mijn gedachten bij de Morgenster, heb ik hier en daar wat 

gewerkt en voorbereid. Helemaal loslaten is niet gelukt, ik vind het daarom ook 

heerlijk weer aan het werk te zijn en iedereen te kunnen bereiken. En voort te 

zetten waar ik voor de vakantie mee geëindigd ben.  

 

Zo waren er meer die in de vakantie de Morgenster niet helemaal losgelaten 

hebben. Wat was ik trots toen ik de school inliep de laatste week. Íedere 

leerkracht heeft met enthousiasme de klas weer op orde en gezellig gemaakt!  

Dan is het maandag en fijn om alle kinderen terug te zien op school.  

Bruine gezichtjes, enthousiaste verhalen, een vrolijk weerzien. 

 

Niet alle kinderen zijn gestart. Helaas voor ons is Jayden uit groep 4 terug 

gegaan naar Gouda en gestart op de Goejanverwelleschool. We wensen hem 

natuurlijk veel geluk toe en een fijne start in groep 4 daar.  

 

U heeft ons laten weten blij te zijn met de Morgenster en tevreden met ons 

onderwijs. Ook dit schooljaar zullen we uw kinderen goed in het oog houden en 

helpen sprongen te maken in hun ontwikkeling. Dit doen we altijd in 

samenwerking met u!  

 



 

Groep 3  Zoals de meeste ouders 

weten, mogen de kinderen van 

groep 3 tot de herfstvakantie naar 

hun klas gebracht worden in de 

ochtend. U begrijpt natuurlijk dat de 

juf op tijd wilt beginnen, houdt u 
daar rekening mee?   

Afscheid Luisa Janner 

 

Al 6 jaar , hebben een flink aantal kinderen het geluk gehad, les te 

mogen krijgen van Luisa Janner. Zij gaf 1 ochtend in de week 

kinderen les in Frans en Ialiaans. 

Dit jaar start ze als docent op de middelbare school `de Goudse 

waarden’. Een gemis voor ons. Bedankt voor al je inzet Luisa!  
Heel veel succes toegewenst in deze nieuwe uitdaging! 

Ik ben Renée de Gilder, misschien heeft u mij al gezien. Ik ben dit jaar 

de nieuwe onderwijsassistente van groep 1/2 . ’S  ochtends zal ik met groep 1 of 2 opstarten en 

kinderen apart begeleiden. Naast lesgeven vind ik het leuk om te lezen, te shoppen en te reizen. 

Afgelopen zomervakantie ben ik naar Amerika geweest en heb ik ongelooflijke mooie plekken gezien. 

Ik hoop dat u ook een mooie en zonnige vakantie heeft gehad. Misschien komen we elkaar in de 

wandelgangen tegen.  

 



Zaterdag 2 september; 
probeer een instrument 

 
Muziekvereniging Concordia zet 2 september de deuren 

weer open voor iedereen die wel eens een instrument uit 

wil proberen. 

Alle kinderen vanaf groep 4 en ouders die ook wel eens 

een instrument uit willen proberen zijn van harte welkom 

om 10.00 uur in de Grote Haven. 

Iedereen kiest een instrument naar keuze en krijgt daar 

een gratis les op van een lid van de vereniging. 

Na deze les komen we weer bij elkaar en vormen we een 

'eerste-les-orkest' en oefenen met elkaar. 

Om 12.00 uur zal er een mini-concert gegeven worden om 

aan ouders en belangstellenden te laten horen wat er in 

een korte tijd geleerd kan worden. 

Na het mini-concert is er de mogelijkheid tot vragen 

stellen en eventueel inschrijven voor muzieklessen het 

komende seizoen. 

 

 

Dit schooljaar ben ik als directeur 
aanwezig op maandag, woensdag tot 13 
uur en donderdag. 
De wijziging van dinsdag naar woensdag 
heeft te maken met de aanwezigheid van 
mijn IB-ers op de woensdag. Er is nu 
genoeg tijd voor afstemming en overleg. 









 


