Nieuwsbrief - 2e jaargang no. 1 - schooljaar 2016-2017 - Vrijdag 09-09-2016
Welkom

h

Agenda

Welkom in een nieuw schooljaar!
We zijn al een paar dagen met elkaar op weg. We hopen dat we met elkaar een heel mooi
en fijn schooljaar mogen hebben.
Hiervoor vragen we Gods zegen voor een ieder in dit schooljaar.
Ook in de Radar startdienst, die we met elkaar op 21 september houden, zullen we dit aan
Hem voorleggen.

Vrijdag 9 september
Donderdag 15 september
Dinsdag 20 september
Woensdag 21 september
Maandag 26 september
Dinsdag 27 september
Woensdag 5 of 12
oktober

Bijbel- en
liedrooster

Vertel

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 2

De Schepping

Kain en Abel,
Noach

Hoop!

De Heer geeft rust

Noach, de toren
van Babel, Job

Roeping van Abram

Heersen of dienen?

Kaín en Abel
week 3
Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster
Zie hem stralen
Maak mij als een Morgenster
Maak mij een
blinkende Morgenster
Ik wil stralen
Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster

Open monumentendag voor groep 7/8
Zwemles groep 5/6
Prinsjesdag
Startdienst voor alle Radarscholen, zie de meegestuurde
flyer
Kind-oudergesprekken, een rooster hiervoor ontvangt u
nog
In de middag nemen we afscheid van juf Petra, u hoort
daar nog verder over
Keet in de Kerk (groep 5/6)

Lied

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 2

Wie heeft gemaakt
de bloemetjes

liederen
Startdienst, Ken je
dit verhaal

Ken je dit verhaal

Gideon, dappere
held

week 3

Er waren eens twee
broers

liederen Startdienst

Abraham, Abraham

Laat mij zijn een
instrument

Meeleven & welzijn
Meeleven
We denken aan Thomas Boot. In de vakantie is hij hard gevallen en heeft een hersenschudding opgelopen.
Hierdoor mag hij nog niet naar school. Thomas, van Harte Beterschap van ons allemaal en we hopen je weer
spoedig te zien op school.

Verjaardagen
9 sept
10 sept
14 sept
17 sept
21 sept

Joëlle Biesma
Amber Schuurbiers
Romario Gutierrez
Micaëla Louwes
Noortje den Boer

We wensen jullie een hele fijne en gezellige dag.

Overblijf
Overblijfrooster
Donderdag 8-09
Vrijdag 9-09
Maandag 12-09
Dinsdag 13-09
Donderdag 15-09
Vrijdag 16-09
Maandag 19 -09
Dinsdag 20-09
Donderdag 22-09
Vrijdag 23-09

Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Martin vd Weele
Marijke van den Hoek & Marjolein Scheele
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Helma Singh en Saskia Mol
Annet van der Weele & Dianne Kooman
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Joanna den Boer

Activiteiten en overig nieuws
De deur van de school open
Elke dag gaat om 08.15 uur en 13.00 uur de deur van de school open. Voor de kinderen, van groep 3 t/m 8, is er
dan de mogelijkheid om eventueel een tas of andere spullen aan de kapstok te hangen. Daarna gaan ze weer
naar buiten om lekker te kunnen spelen met de andere kinderen op het plein. Om half 9 en kwart over 1 gaat de
schoolbel. Iedereen gaat in de rij staan en met de leerkracht samen gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8
naar binnen.
Voor groep 1 en 2 geldt dat zij , als de bel gaat, om 08.30 uur en 13.15 uur naar binnen komen met al hun
spullen.
Overblijven
We zoeken een 'oproep' ouder voor de dinsdagen. Voor de vrijdag zoeken we een overblijfouder die 1 x in de 4
weken (evt wat vaker) overblijf wil doen.
Lijkt het u leuk om mee te gaan helpen dan kunt u informatie opvragen of aanmelden bij Helma Singh.

Nieuws uit de groepen
Als leerkrachten hebben we met elkaar besloten om het nieuws uit de groepen een andere vorm te gaan geven.
Per maand schrijft er één groep over het groepsgebeuren. Zijn er belangrijke zaken voor u om te weten dan staat
dit ook zeker in de nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft.
Schoolgids en schoolkalender
De schoolgids voor het jaar 2016-2017 staat op de website. www.demorgenster.nu
Hierin kunt u allerlei informatie vinden over de school.
Ook de schoolkalender staat op de website. Deze heeft u ook op papier thuis gekregen.

“Welkom” lied die we onder andere zingen tijdens de startdienst.
“Welkom, welkom”
Tekst & Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
Welkom, welkom
welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen
Welkom, welkom
fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee
als jij het liedje kent
Maar eerst nog even dit
voor we verder gaan
tellen we tot drie
en dan roep jij je naam
1, 2, 3 ...
Sorry maar helaas
dat ging nog niet zo goed
daar komt ‘ie nog een keer
nu weet je hoe het moet
1, 2, 3 ...
Welkom, welkom!

Even voorstellen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ik ben Nicole de Oude en kom uit Zierikzee. Ik loop vanaf deze week elke maandag en dinsdag mijn LIO stage in
groep 3/4. Ik hoop aan het eind van dit schooljaar af te studeren. Ik heb vorig jaar op dinsdag gymles gegeven
aan groep 3 t/m 8. Ook heb ik in mijn tweede jaar stage gelopen
op de Samuelschool.
De opleiding volg ik op de Hoge school Zeeland in Vlissingen. Af en
toe heb ik een stageweek en ben ik de hele week op de
Morgenster. Op vrijdagavond ben ik in het zwembad te vinden
voor de Reddingsbrigade. Tijdens het les geven leer ik de kinderen
om zichzelf en anderen te kunnen redden in het water. Ik train
ook zelf nog en leer steeds weer dingen erbij.
Ik hoop een leuk, leerzaam en gezellig jaar tegemoet te gaan met
het team, de leerlingen en jullie als ouder(s)/verzorger(s)!

Groep 1/2
Met een gezellig groepje kinderen startten wij onze eerste schoolweek van dit jaar.
Iedereen heeft al een eigen plekje ingenomen en we spelen iedere dag een ander spel om elkaar goed te leren
kennen.
Het kanjer boek lezen we dagelijks en wijzen elkaar op de poster als er iets goed of minder goed gaat.
Voor de zonnebloem hebben we getekend maar niet iedereen wilde de tekening afstaan dus die zijn mee naar
huis gegaan.
Voor de “helphandjeskalender” heb ik nog niet van alle kinderen een fotootje.
Op 9 september is het de eerste vrijdag dat de jongste kleuters ook naar school gaan en Juf Jolanda in onze
groep is.
Dinsdagmiddag 27 september willen we afscheid nemen van juf Petra.
We wensen iedereen een fijn goed schooljaar toe.
Met de verhalen uit de bijbel zijn we bij het scheppingsverhaal begonnen. Iedere week leren we een bijpassend
liedje.
Marijn Cornelis heeft een zusje gekregen “Lotte”. Van harte gefeliciteerd en voor jullie
allen veel liefde en geluk met elkaar.
Juf Jeannette.
Gevonden
Wie is er een sleutelbos kwijt?
In de school hebben wij een sleutelbos gevonden.

