
   

Kolossenzen 3:17 Bedenk bij alles wat jullie doen en zeggen, dat jullie bij de Heer Jezus 
 horen. En vraag hem steeds om God, de Vader, te danken namens jullie.   
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De MORGENSTER laat uw kind stralen! 
Van de directeur 
Bidden 

Afgelopen maandag ging de weekopening over biddag. Dominee Both vertelde het verhaal 

over de weduwe uit Sarfath, die Gods hulp nodig had en vroeg aan Elisa wat ze kon doen. We 

kunnen daarvan leren dat wij God ook voor alles nodig hebben en alles aan Hem mogen 

vragen. Wat mooi om zo de week met elkaar te mogen beginnen! 

Wonderlijk gemaakt 

In veel klassen is ook een start gemaakt met de lessen uit Wonderlijk Gemaakt. We willen 

graag in een goede sfeer praten met kinderen over onderwerpen die te maken hebben met 

de seksuele opvoeding. We horen graag van u met welke verhalen uw kind thuiskwam, dat 

kan door een reactie op de mails die u krijgt of door een van de leerkrachten even aan te 

spreken. 

Koffie-ochtend 22 maart 

Donderdag 22 maart is er een koffie-ochtend, iedereen is van harte welkom! We horen graag 

van u over welke onderwerpen u met ons van gedachte wilt wisselen. 

Personele bezetting  

plusgroep/skills group 

In januari hebben we aan u laten weten dat we aan Katinka gevraagd hadden om voor twee 

dagen de overstap naar groep 7-8 te maken, omdat het nog niet gelukt was om iemand te 

vinden voor de vacature daar. We hadden toen de toezegging van een leerkracht die twee 

dagen les zou willen geven aan een kleutergroep. Zoals u inmiddels weet, is het toch anders 

gelopen. De leerkracht voor groep 1/2 heeft zich teruggetrokken en we hebben tóch een 

leerkracht gevonden voor groep 7-8,  Aja de Jonge is vorige week gestart.  

Dit betekende dat de overstap van Katinka niet kón en ook niet nodig was. Zij blijft nu in haar 

eigen groep.  Zij was al wel gestopt met lesgeven aan de plusklas en skillsgroup en was dat 

aan het overdragen aan Marieke Zwijnenburg. Nu de wisseling niet nodig is, hebben we 

besloten dat het voor de voortgang van de plusgroep en skills group beter is dat Katinka dit 

sterretjes 



zelf weer oppakt. Dat doet niets af aan onze waardering voor het feit dat zij bereid was de 

overstap te maken in het belang van de school! 

Groep 1/2 

Omdat Sary nog les geeft aan groep 7/8 moet er voor de ochtend dat Katinka de 

plusgroep/skills group lesgeeft, andere vervanging zijn in groep 1/2. We zijn blij dat Marieke 

dat wil gaan doen.   

We vinden het belangrijk dat er een goede overdracht is,  daarom zal Marieke aanstaande 

maandag een ochtend meedraaien met groep 1/2. Vanaf volgende week zal zij dan op 

dinsdagmorgen in de groep zijn en zal Katinka de plusklas gaan doen. 

Groep 7/8 

Juf Aja de Jonge is gestart met lesgeven op de donderdag en vrijdag én zij heeft ook al met 

alle kinderen (en ouders) een kennismakingsgesprek gevoerd. We zijn heel blij dat zij zich 

gaat inzetten voor de leerlingen van groep 7/8, zowel voor de leerlingen als ook voor de 

school als geheel. Want dat betekent dat Sary en Daniëlle weer (meer) tijd hebben om zich 

aan hun taken als IB-er/teamleider te wijden.  

De week ziet er voor deze leerlingen als volgt uit: maandag Daniëlle, dinsdag en woensdag 

Sary, donderdag en vrijdag Aja.  

Groep 5/6 

De kinderen van groep 5-6 hebben a.s. maandagmorgen les van Inge Olde omdat Marieke 

een ochtend meedraait in groep 1/2, maandagmiddag zal Marieke weer voor de klas staan.  

Oproep Sterretjes-lezers: 

We willen de Sterretjes voortaan gaan versturen via ons digitale administratiesysteem 

Parnassys. Dat doen we, omdat we merken dat het versturen van de Sterretjes zoals het nu 

gaat, niet altijd goed gaat.  We vinden het belangrijk dat álle ouders de info uit de Sterretjes 

krijgen.  

Voor u, die de Sterretjes ontvangt terwijl u geen kinderen meer op school heeft: we horen 

graag van u of u de Sterretjes wilt blijven ontvangen.  Als we geen reactie krijgen, gaan we 

ervan uit dat u de Sterretjes niet meer wilt lezen. 

School in ontwikkeling – update:  

We zullen u in elke aflevering van de Sterretjes op de hoogte houden van de uitvoering van 

het plan van aanpak onder het kopje: school in ontwikkeling. Onderaan deze Sterretjes kunt u 

ook de presentatie die gebruikt is op de ouderavond lezen, dit had u nog van ons tegoed. 

Arian Vuijck blijft als coach betrokken bij het uitvoeren van delen van het plan van aanpak. 

In de mail die u vorige week van ons hebt gekregen, vertelden we u dat we als MT en team 

aan de slag waren geweest met thema 1 (Veiligheid) U kreeg de pleinregels nog eens 

duidelijk op een rij, we vertelden over de aanpak van gedrag tijdens de TSO en over de 

aanstelling van interne vertrouwenspersoon Hils Rus en veiligheidscoördinator Bernard 

Tebrugge. We hopen dat al deze maatregelen ervoor zorgen dat alle kinderen zich veilig en 

prettig voelen op het plein en in de school. Op korte termijn zullen we een eerste evaluatie 



doen van de effecten van deze aanpak en dat met u delen in de Sterretjes.  

We zijn ook bezig geweest met thema 3 van het plan van aanpak, dat gaat over 

communicatie. Als team hebben we in februari een teamtraining gehad over het voeren van 

oudergesprekken. Volgende week komt er een vervolg (over het geven van feedback) en we 

sluiten deze serie af met een laatste teamtraining in april.  

Met vriendelijke groet, 

Ina van den Boogaart, 

Danielle Bakker 

 

Belangrijke data: 

29 maart paasviering 

3 april studiedag, kinderen zijn vrij 

20 april koningsspelen 

23 april ouderavond 

 
De sterretjes van groep 1 en 2  
Nieuwe thema 

Na de voorjaarsvakantie hebben we het oude thema afgerond door het vullen van onze 

portfoliomappen en het luisteren naar een presentatie over de laatste leervraag door twee 

kinderen uit groep 7/8. Zodra de portfoliomappen thuis zijn bekeken, mogen ze weer mee 

naar school zodat we ze na het huidige thema weer kunnen vullen. Ook rapporten mag u 

weer meegeven.  

 

Het nieuwe thema is van start gegaan. We werken de komende weken over Nederland: hup 

Holland hup. De kinderen hebben weer leervragen opgesteld over oer-Hollandse dingen, 

zoals klompen, molens, koeien, kaas, stroopwafels, enzovoort. 

 

De hoeken sluiten ook weer aan bij het thema. De huishoek is nu een paleis waar de koning, 

de koningin, de prinsen en de prinsessen wonen. In de gymzaal is er een Koningsspelen-hoek 

waar de kinderen zelf de Koningsspelen mogen ontwerpen en uitvoeren met enkele 

sportmaterialen. In de gymzaal is er ook een molen waar een molenaar werkt die ook een 

bakkerswinkeltje heeft. In de klas wordt gespeeld met een waterbaan. De kinderen proberen 

met verschillende materialen dammen te bouwen. De kinderen zoeken antwoord op de 

vraag: hoe kun je water tegen houden? Daarnaast maken de kinderen kennis met begrippen 

als drijven en zinken. In de bouwhoek worden prachtige paleizen (en kastelen) gebouwd. In 

de gang zijn de kinderen bezig om met constructiemateriaal attracties voor een pretpark te 

bouwen. Hierbij worden de ontwerpvaardigheden van de kinderen gestimuleerd.  

 

Biddag 

Afgelopen week was het biddag. Tijdens de weekopening hebben we hierbij stil gestaan. In 

de klas zijn we er dit jaar niet zo mee bezig geweest in verband met Wonderlijk Gemaakt en 

het Paasfeest.  

 



Wonderlijk gemaakt 

Deze week worden er drie lessen van Wonderlijk Gemaakt gegeven. Hier trek ik goed de tijd 

voor uit zodat elke leerling die iets kwijt wil hier de mogelijkheid voor heeft. U ontvangt na 

elke les een mail waarin staat wat we met elkaar hebben besproken.  

 

Pasen 

Het Paasfeest vieren we met u door middel van een Sing-In in het kerkgebouw van De Ark. 

Meer informatie hebt u hier als het goed is al over ontvangen. In de klas wil ik er met de 

kinderen op donderdag 29 maart ook overdag een bijzondere dag van maken. We gaan met 

elkaar lunchen. Elk kind mag iets meenemen. Het is fijn als het fingerfood is zodat de 

kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen eten en dit ook zelfstandig op kunnen eten. Wilt u 

doorgeven wat u meegeeft zodat ik het eventueel aan kan vullen?  

 

Executieve functies 

Naast taal- en rekenvaardigheden hebben kinderen (en volwassenen) ook andere 

vaardigheden nodig om goed te kunnen werken. Alle vaardigheden die nodig zijn om stap 

voor stap en doelgericht te werken, worden executieve functies genoemd. Deze 

vaardigheden zijn op het gebied van plannen, organisatie, timemanagement, werkgeheugen, 

metacognitie, reactie-inhibitie, emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, 

flexibiliteit en doelgericht doorzettingsvermogen. Deze vaardigheden hebben de kinderen 

nodig om goed te kunnen leren en hier zijn we dus elke dag mee bezig. Dit gebeurt met de 

kindkaart, met het planbord, door het netjes opruimen van spellen, door het maken van 

werkjes en nog veel meer!  

 

Tot slot 

Nog een praktische mededeling. Op vrijdag 23 maart staat Hils Rus voor groep 1/2. Die dag 

heb ik een bruiloft.  

 

Met vriendelijke groet, 

Katinka 

De sterretjes van groep 3 en 4 
Van alles en nog wat 

Er passeren allerlei onderwerpen deze weken: biddag, Wonderlijk Gemaakt, voorbereiding 

voor Pasen, Kangoeroewedstrijd en het nieuwe thema Hup Holland hup! We zijn er lekker 

druk mee naast al het gewone werken. Over al deze onderwerpen zullen we in deze Sterretjes 

iets vertellen. 

 

Wonderlijk Gemaakt 

De afgelopen week hebben we drie lessen gegeven en na elke les hebben we een verslagje 

gestuurd via de mail over het verloop en de inhoud van de les. Het was fijn om in een goede 

sfeer van vertrouwen te praten over onze gevoelens, met respect naar elkaar te luisteren en 

goed met elkaar om te gaan. We hopen dat u thuis er ook over door hebt kunnen praten met 

uw kind(eren). 

 

Biddag  

In de weekopening hoorden het verhaal van Elisa en de weduwe uit 2 Koningen 4: 1-7 .  



Op woensdag hebben we in de klas een werkblad over het verhaal van Elisa gemaakt. 

 

Levend Water 

Met de Bijbelverhalen zijn we even gestopt met de verhalen uit het oude testament en we 

hebben een sprong gemaakt naar het nieuwe testament i.v.m. de voorbereiding op het 

komende Paasfeest. Het thema van de afgelopen week was Liefde en dat paste precies bij het 

onderwerp van Wonderlijk Gemaakt! De komende thema’s zijn Jezus zorgt en Jezus leeft. We 

leren er natuurlijk mooie paasliedjes bij die we donderdag 29 maart op het Paasfeest in de 

kerk laten horen. 

 

Kangoeroewedstrijd 

Afgelopen donderdagmorgen deden we mee met de Kangoeroewedstrijd, een reken- en 

wiskundewedstrijd. In plaats van een gewone rekenles maakten we alleen of met een maatje 

deze wedstrijd die bestaat uit 24 meerkeuzevragen die creativiteit en wiskundig inzicht 

vragen. Iedere deelnemer krijgt t.z.t. een certificaat en een aandenken. 

 

Topondernemers 

Het nieuwe thema heet Hup Holland hup en is heel gevarieerd, het gaat over Nederland in de 

breedste zin van het woord. Onze klas is al helemaal in Hollandse sferen en kleuren! De 

leervragen die de kinderen met elkaar hebben bedacht kunt u lezen op de banen van de 

Nederlandse vlaggen achter in de klas op het prikbord.  

 

Rekenen 

Groep 3 heeft blok 9 afgerond en de toets is door allemaal supergoed gemaakt. De 

toetsdoelen voor blok 10 zijn: -Kinderen kunnen naar getallen tot en met 50 springen vanaf 0 

op de lege getallenlijn met sprongen van 10 en huppen van 1. • Kinderen kunnen de getallen 

tot en met 50 ordenen op de getallenlijn. • Kinderen kunnen een opteltabel invullen en 

optellingen tot en met 20 ‘handig’ uitrekenen. • Kinderen kunnen bedragen tot en met 50 

cent samenstellen met munten. 

Groep 4 is nu bezig met blok 8. Zij ronden dit blok volgende week af met een toets. De 

toetsdoelen voor groep 4 zijn: -Kinderen kunnen alle typen optellingen maken tot en met 

100. • Kinderen kunnen alle typen aftrekkingen maken tot en met 100. • Kinderen kunnen een 

verhoudingstabel invullen. • Kinderen kunnen een datum bepalen aan de hand van een 

kalender (binnen een maand). 

Taal en spelling 

Bij veilig leren lezen in kern 8 leren we o.a. het volgende: ch – nk, woorden als: ga – nu – zo – 

zwaan – kast, creatief schrijven en dat een fout maken bij lange woorden helemaal niet erg is. 

Groep 4 is met taal aan thema 6 bezig en het thema heet: VRIJ! We leren woorden die te 

maken hebben met de volgorde in de tijd zoals nu en straks en woorden die horen bij lekker 

(buiten) spelen. 

De nieuwe spellingafspraak is : woorden met echt, ocht, ucht, icht, acht, met als voorbeeld 

specht.  

Eind deze maand beginnen de boekbesprekingen. In de gang hangt een lijst met data en 

namen. Als u meer informatie wilt, verwijs ik u naar de mail die hierover gestuurd is. 

 



Welkom en meeleven 

Sinds de voorjaarsvakantie is Deborah bij ons in de klas en wel in groep 3. We vinden het 

heel gezellig dat je er nu elke dag bent en we wensen je veel plezier in groep 3/4! 

We hebben nu 20 kinderen in de groep, 8 in groep 4 en 12 in groep 3. 

We vierden de verjaardag van Amelia, zij is nu 8 jaar, gefeliciteerd! 

We bidden voor de moeder van Raphael die een periode niet thuis is i.v.m. een opname 

vanwege haar astma, we hopen en bidden dat de behandeling mag helpen zodat zij minder 

benauwd is. 

 

Groeten van groep 3/4, Lida, en Rudy 

 
De sterretjes van groep 5 en 6 
Van het thema Afrika en de derde wereld zijn we inmiddels overgestapt naar een ander 

werelddeel: Amerika. Aan het begin van het thema zijn we Christoffel Columbus gevolgd op 

zijn wereldreizen. Hij ontdekte Amerika in 1492, maar dacht eigenlijk dat hij op een hele 

andere plek terecht gekomen was: Indië. We hebben ook al gewerkt en nagedacht over 

typisch Amerikaans eten: fast food. Dat was een mooi onderwerp, want daar houden wij in 

groep 5/6 ook wel van. De komende weken gaan we nog veel zien en leren over the United 

States. Natuurlijk gaat New York nog voorbij komen en Los Angeles, maar ook de 

Amerikaanse presidenten en het klimaat in Amerika. 

 

Bij rekenen heeft groep 5 net een start gemaakt met de deelsommen met rest. Dat is nog wel 

even flink oefenen. Groep 6 werkt over hetzelfde onderwerp, maar daar zijn de deelsommen 

met rest dan ook wel een stukje moeilijker. Er zijn nog meer onderwerpen die in beide 

groepen voorbij komen: meten, tijd en geld keren steeds terug, maar ook het rekenen op 

schaal. 

 

Bij taal hebben we in groep 5 de voorzetsels geleerd, maar ook de bijvoeglijke 

naamwoorden. Dat is nog wel even oefenen, want beide onderwerpen zijn nog erg nieuw. 

In groep 6 werken we nog even door met onderwerpen, persoonsvormen, gezegden en 

voltooid deelwoorden. Dat zijn trouwens ook onderwerpen die tijdens de lessen spelling 

regelmatig voorbij komen. 

 

Zo af en toe presenteren wij ook onderwerpen die niet altijd direct met het thema te maken 

hebben. We hebben een mooie en leerzame presentatie gezien over ons zonnestelsel en veel 

geleerd over de zon en de planeten die daarom heen draaien. Lang hebben we gedacht dat 

Pluto een planeet was, maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. Pluto is een dwergplaneet. 

Ook hebben we kinderen in de groep die op judo zitten. Dus hebben we over deze sport ook 

een mooie presentatie gehoord. Uiteraard hoorde daar een demonstratie bij. Dus zijn we met 

z’n allen naar het speellokaal gegaan, daar hebben we veel worpen en allerlei technieken 

gezien die bij judo worden gebruikt. 

 

De komende weken zullen we veel teksten gaan lezen bij Nieuwsbegrip en Flits om het 

begrijpend lezen nog beter onder de knie te krijgen. Ook zullen we veel teksten gaan 

gebruiken bij het thema Amerika. Zo slaan we twee vliegen in één klap: We leren steeds meer 

over Amerika en we kunnen nog beter de teksten gaan begrijpen. 

 



De sterretjes van groep 7 en 8 
 Start na de vakantie: even wennen aan de nieuwe weekverdeling en de nieuwe juf. Fijn 

dat veel kinderen met hun ouders in de gelegenheid waren om kennis te maken met 

Aja afgelopen maandag.  

 Leren:  bij de vakken rekenen, taal en spelling  zijn er alweer de toets-momenten. 

Wanneer deze zijn nagekeken volgen er altijd een aantal lessen waarin de fouten 

worden besproken en er extra wordt geoefend. 

 Thema: vorige week zijn we gestart met het thema ”Amerika”. We hebben 

gebrainstormd over wat we al weten en we hebben nieuwe leervragen opgesteld. Er 

waren ook leervragen bij waar geen opdrachtkaart van Topondernemers bij is, maar 

die vraag moet natuurlijk wel onderzocht worden. Bijvoorbeeld: hoe zit het met de 

wapenwet in de VS? 

 Wonderlijk Gemaakt, biddag en Levend Water: Deze weken leven we toe naar het 

Paasfeest. Toch gaan niet alle gesprekken en verhalen daarover. Dit komt doordat de 

lessen van Wonderlijk Gemaakt ook gerelateerd zijn aan de 

Bijbel en er andere bijbelgedeeltes worden besproken. Ook 

was er deze week biddag en hadden we die dag Bijbelstudie 

over 2 Koningen 4.  

Kortom: het loopt allemaal wat door elkaar heen. Toch staan 

we deze periode natuurlijk wel stil bij de Lijdenstijd van de 

Here Jezus en bereiden we ons voor op de Paasviering van 29 maart. 

 Huiswerk: 

Elke week: memo levend water 

Elke week Nieuwsbegrip XL 

20 maart: toets Noord Europa 

 

Hartelijke groet van groep 7 en 8, Aja, Daniëlle en Sary 

Plan van aanpak 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


