Nieuwsbrief - 2e jaargang no. 4 - schooljaar 2016-2017 - Donderdag 20-10-2016
Welkom

h

Agenda

Bijbel- en
liedrooster
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

Bijna mogen we gaan genieten van een weekje herfstvakantie. Even uitrusten van de
eerste periode op school waarin hard is gewerkt.
Herfst is ook de periode waarin wordt geoogst. Dat doen we op school door met elkaar te
leren en we zien het overal om ons heen. Op Dankdag mogen we dit met elkaar vieren
om dankbaar te zijn voor alles, ons door God gegeven.
Donderdag 20 oktober
Vrijdag 21 oktober
Maandag 31 oktober
Woensdag 2 november
Donderdag 3 november
Woensdag 9 november
Donderdag 10 november

Vertel

Gr. 1 en 2

week 8

Jozef
Dromen van Farao

week 9

De beste voorlezer van de school leest voor!
Om 14.00 uur begint de herfstvakantie
We gaan weer naar school
Dankdag
Zwemles groep 5/6
Schoolontbijt
Kom in de klas groep 3 en 4

Gr. 3 en 4
Jacob’s vlucht en
Bethel, Jacob en
Laban
Jacob vlucht van
Laban, Pniël

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

Jozef naar Egypte

Jozef

Jozef redt zijn
broers

l
Lied

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 8

Jozef zoekt zijn
grote broers

Als een hert

Jozef had een jas

Jozef

week 9

De koning droomde

Als je bidt

Jozef zoekt zijn
grote broers

Meeleven & welzijn
Meeleven
We denken aan Remy uit groep 6. Hij heeft vrijdag 14 oktober op school, tijdens het voetballen in de
ochtendpauze, zijn bovenarm gebroken. Nu is hij thuis en moet het met rust genezen.
Heel veel sterkte en beterschap gewenst, Remy!
Verjaardagen
24 oktober
24 oktober
29 oktober
10 november

Kaleb Vaane
Kenaz Vaane
Duncan Kooman
Rosalie de Ruijter

Voor jullie allen……….Gefeliciteerd en een fijne en gezellige dag!

Overblijf
Overblijfrooster
Donderdag 20-10
Vrijdag 21-10
Maandag 31-10
Dinsdag 1-11
Donderdag 3-11
Vrijdag 4-11
Maandag 7-11
Dinsdag 8-11
Donderdag 10-11
Vrijdag 11-11
Maandag 14-11
Dinsdag 15-11
Donderdag 17-11
Vrijdag 18-11

Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Miranda Taheri
Herfstvakantie
Marijke van den Hoek & Marjolein Scheele
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Miranda Taheri en Willeke Vaane
Annet van der Weele & Dianne Kooman
Johanna den Boer & Helma Singh
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

Activiteiten en overig nieuws
Vrijdag vóór de herfstvakantie
Vrijdag 21 oktober gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur naar school en dan begint voor hen de
herfstvakantie.
Groep 5 t/m 8 gaan tot 14.00 uur naar school. Zij eten allen om 12.00 uur deze dag op school, bij de
groepsleerkracht, hun eigen meegebrachte lunchpakket op. Om 14.00 uur begint voor hen de herfstvakantie.
Van de medezeggenschapsraad
Aan het eind van dit schooljaar treedt mevr. Henriëtte de Bakker als onze vertegenwoordigster in de GMR af,
omdat haar jongste dochter dan naar het voortgezet onderwijs gaat. Hierdoor ontstaat er dus een vacature.
Omdat het wenselijk is dat de GMR-oudervertegenwoordiger ook deel uitmaakt van onze
medezeggenschapsraad zoeken we iemand die de ouders wil vertegenwoordigen in de MR en de GMR. Het lijkt
nog ver weg, maar als u hiervoor belangstelling hebt kunt u de komende maanden alvast ‘meedraaien’ in beide

raden. Voor eventueel nadere informatie kunt u het artikel in de Schoolgids nog eens nalezen, of informatie
inwinnen bij de directie of bij meester Kees, voorzitter van de MR, bij wie u zich ook kan aanmelden. Verderop in
deze Nieuwsbrief vind u het jaarverslag van de MR van het schooljaar 2015 - 2016. Het zou heel fijn zijn als
iemand in de MR wil bijdragen aan het optimaal functioneren van de Morgenster, door middel van meedenken
en het geven van advies. Bij voorbaat hartelijk dank!

Beste Kinderen, ouders en leerkrachten,
Ieder jaar, rond dankdag, doen wij mee aan een actie. Vorig jaar waren dat de schoenendozen, dit jaar de
voedselactie van Dorcas.
Op zaterdag 5 november wordt de voedselactie weer in de deelnemende supermarkten gehouden.
Vanaf maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november staan er dozen in de hal van de school, bestemd
voor de voedselactie.
Hier kunt u de gekochte producten die op het voedsellijstje staan inleveren. We hopen op deze manier ons
steentje bij te dragen voor de allerarmste mensen in Afrika, zodat zij de koude winter door kunnen komen.
Kinderboekenmaand
Wat een spanning hing er in het speellokaal tijdens de voorleeswedstrijd. De leerlingen uit groep 4 t/m 8
mochten om de beurt hun voorleestalent laten horen. De jury had er een zware dobber aan maar…. Ze kwamen
eruit…..de winnaars zijn: Sohan uit groep 4, Ruben uit groep 5, Femke las voor en zit in groep 6, Loraine hield
ons in spanning en zit in groep 7 maar de winnaar komt uit groep 8 en dat is Simrah. Hartelijk gefeliciteerd
allemaal en Simrah kan een nieuw boek gaan kopen van haar prijs.
De kinderen uit groep 1 t/m 3 deden mee aan de tekenwedstrijd. Deze winnaars zijn: Danah, Sofie en Maarten.
Zij hebben een mooie rozet gekregen met ook de felicitaties van ons allen.
De juryleden zijn hartelijk bedankt en mochten naar huis met een bloemetje. Het was een geslaagde
boekenmaand.
Schoolontbijt
Dit schooljaar doen we mee met het landelijke Nationaal Schoolontbijt. Alle kinderen komen om 08.30 uur op
school en we ontbijten met z’n allen op school.
Hiervoor nemen de kinderen een bord, beker en bestek mee. Wilt u dit alles, met de naam erop, meegeven in
een plastictas. Na het ontbijt wordt het serviesgoed vuil in de tas gestopt en kunt uw kind dit aan het einde van
de dag weer mee nemen naar huis.
Voor iedereen alvast; EET SMAKELIJK!
Schoolfruit
Vanaf dinsdag 8 november ontvangen we 3x per week schoolfruit . Via
schoolfruit.EU hebben we ons aangemeld en zijn we ingeloot. 20 weken lang
zullen we fruit of groente snack ontvangen.
De kinderen krijgen dit fruit/groentesnack op:
-dinsdagmiddag
-woensdagmorgen
-donderdagmiddag
Op deze momenten hoeft u de kinderen zelf niets mee te geven.

Klusjesman
Voor de zomervakantie is de klusjesman Rinie gestopt met zijn werk hier op school. Rinie heeft een andere baan
aangenomen.
Gelukkig hebben we een nieuwe klusjesman, dit is meneer Cor. Hij zal regelmatig op school zijn om allerlei
werkzaamheden uit te voeren.
Groep 5/6
Woensdagmorgen 5 oktober zijn we naar Keet in de Kerk geweest. Deze eerste voorstelling ging over Michiel de
Ruijter. Het werd heel leuk uitgespeeld met muziek en zang. Ook mochten enkele kinderen meedoen op het
podium. Aan het eind was er een quiz waar 5 kinderen van onze school aan meededen. Zij behaalden de eerste
plaats dus mochten een klein presentje uitkiezen. De volgende keer mogen er weer andere kinderen. We
bedanken de moeders Anja v.d. Velde, Marjolein Verhage en Martineke Biesma voor het rijden en begeleiden.
De zwemles van vorige week stond in het teken van de survival. Alle kinderen behaalden hun survivalcertificaat.
De volgende zwemles is de eerste donderdag na de herfstvakantie.
De eerste toetsen van rekenen/ taal en spelling zijn gemaakt en het ziet er tot nu toe allemaal goed uit. En zo
weten we ook waar we de komende tijd nog aan moeten werken. Vooral het digitaal klokkijken is nog voor veel
kinderen lastig.
Groep 6 moet bij taal nog wat extra oefenen voor het vinden van de persoonsvorm en het onderwerp.
Nog een extra berichtje voor de kinderen van groep 6
Na de herfstvakantie gaan we beginnen met het typen. De kinderen gaan op school oefenen op de
donderdagmiddag als er geen zwemmen is. De eerste week na de herfstvakantie zal alles uitgelegd worden aan
de kinderen en de eerste les is dan op donderdag 10 november. De kinderen krijgen dan een typebord mee naar
huis en een begeleidende brief met informatie. Het is de bedoeling dat ze iedere twee weken een les afronden.
Heeft u vragen kom dan gerust even langs.
Juf Hanneke
Even voorstellen
Beste kinderen en ouders en/of verzorgers van de Morgenster.
Even een kleine introductie van mijn kant. Aan enkele kinderen en ouders heb ik me al
voor kunnen stellen, maar bij deze een wat completer beeld.
Mijn naam is Marjon Kamp-Overzet. Ik ben getrouwd met Dennis. We hebben 2 dochters:
Vera van 10 en Ilse van 8. Zij gaan naar de Jan Wouter van den Doelschool in Zierikzee.
In 1996 heb ik in Rotterdam mijn diploma voor leerkracht gehaald en ik heb daar onder- en
middenbouwgroepen gedraaid. Mijn leukste tijd was toch wel in het speciaal onderwijs:
werken met gehandicapte kinderen, met kinderen met autisme en met kinderen met
ADHD.
Door terug naar Zierikzee te verhuizen, kwam ik helaas niet aan het werk in het onderwijs. Maar gelukkig kon ik
in november 2015 aan de slag als onderwijsassistent op de Johan Louis de Jongeschool te Zierikzee. Onlangs ben
ik gevraagd of ik ook op de Morgenster wat uren wilde gaan doen en hier ben ik. Ik werk met kinderen en doe
allerlei conciërge taken.
Vertrouwenspersoon .
“Ik mag niet meedoen in de pauze”.
“Er staan vervelende opmerkingen in de groepsapp”.
“Er worden vervelende grapjes over mij gemaakt”
Zomaar een aantal voorbeelden van uitspraken van kinderen die zich niet veilig voelen. Op de Morgenster doen
we er alles aan om deze ervaringen te voorkomen.
We geven kanjerlessen, praten hierin over “te vertrouwen zijn”, houden toezicht in de klassen en op het plein,
we bespreken negatief gedrag. De kinderen kunnen terecht bij hun leerkracht wanneer zij ergens last van
hebben.
Maar toch….ondanks onze inzet kan het voorkomen dat een leerling, leerkracht of ouder blijft rondlopen met
een onveilig gevoel. Je wordt gepest of je ziet dat een kind wordt gepest. Het is besproken met de leerkracht,
maar dat heeft nog niet voldoende geholpen. Waar kun je dan terecht? Wie kan jou dan helpen?

Voor deze situaties is er een vertrouwenspersoon op school. Dit is juf Jeannette. Wanneer je je verhaal kwijt wilt,
kun je bij haar terecht. Zij zal luisteren naar je verhaal en met je bespreken wat de volgende stappen zijn om je
weer veilig te laten voelen.
Juf Jeannette is van maandag t/m donderdag op school. Je kunt op die dagen bij haar terecht. Ook kun je mailen
naar: jbos@radarscholen.nu
Dinsdag na de herfstvakantie gaat juf Jeannette alle klassen rond om te vertellen over haar rol als
vertrouwenspersoon.

Beste ouders, verzorgers,
Ook dit jaar willen we een koekactie houden, om de kas van de OR te spekken. Dit zodat we ruimer in ons jasje
komen te zitten en de kinderen onder andere op schoolreis kunnen en we ze met de viering een boek mee
kunnen geven. Maar denk ook aan de andere activiteiten, zoals Sinterklaas, Schoolvoetbal, Paaseitjes zoeken,
Avondvierdaagse, Koningsspelen enzo…Op de achterzijde vind u de intekenlijst, het is de bedoeling dat uw
kind(eren) aan familie en bekenden vragen of ze de school willen steunen door koeken te kopen. Deze lijst(en)
mogen dan na de herfstvakantie ingeleverd worden bij de juf of meester.
Op vrijdag 11 november krijgen de kinderen de koeken mee naar huis om ze rond te brengen en het geld op te
halen. Het is fijn als u dan uw kind(eren) ophaalt, dan komen de koeken thuis heel aan . Met de koeken krijgen
ze ook een enveloppe met hun naam en totaalbedrag erop mee. Deze graag uiterlijk 18 november weer
inleveren bij de juf of meester met het bedrag erin.
We hopen op een lucratieve actie.
Zijn er nog vragen, stel ze !!!
Namens de OR
Willeke Vaane

..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..
Jaarverslag van de medezeggenschapsraad van de Morgenster
Schooljaar 2015-2016
In dit schooljaar zijn we als MR 5 keer bij elkaar gekomen.
De MR bestond uit:
Meester Kees de Broekert
voorzitter, afgevaardigde GMR
Meester Henk Kesteloo/juf Hanneke de Kok
Miranda Taheri
notulist
Martineke Biesma
secretaris
Henriëtte de Bakker
afgevaardigde GMR
Het was voor de Morgenster een bijzonder schooljaar. De Schouw en de Samuelschool fuseerden tot de
Morgenster. Als MR zijn we nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze fusie door zitting te nemen
in de werkgroep.
We hebben gesproken over lopende zaken binnen de school.
Vanwege ziekte van de heer Kees van Damme verving meester Pronk hem als algemeen directeur van Radar. De
lege plek bij ons op school werd ingevuld door juf Christine.
Elke vergadering hebben we gesproken over de situatie binnen de groepen.
Juf Joannet kreeg dit schooljaar extra uren om te besteden aan de zorg.
Er was externe hulp om te komen tot een optimale opbrengst wat betreft de toetsresultaten binnen de groepen.
De leerkrachten hebben allemaal de Kanjertraining gevolgd en geven nu structureel Kanjertraining binnen de
groepen.
Er is een TaalExpertiseCentrum gestart in Zierikzee. Radar en Obase participeren hierin.

Dit schooljaar zijn meester Kees en Henriëtte namens de MR naar de vergaderingen van de GMR geweest.
Hierdoor zijn de lijnen tussen de MR en de GMR korter geworden en is de communicatie verbeterd. Henriëtte is
geen lid van de MR maar is wel elke vergadering aanwezig geweest bij het agendapunt GMR. Hier werden dan
alle punten van de GMR door haar toegelicht. Het jaarplan van de MR wordt naast het jaarplan van de GMR
gelegd zodat de juiste onderwerpen op het juiste moment besproken worden.
Zoals elk jaar hebben we dit jaar het jaarplan, zorgplan (heet nu schoolondersteuningsplan), het schoolplan en
de evaluatie van schooljaar 2015-2016 besproken.
De groepsverdeling voor het schooljaar 2016-2017 kwam ook ter tafel. Als MR hebben we met het team
meegedacht om te komen tot een goede verdeling. We hebben nagedacht over de vakantieregeling van het
nieuwe schooljaar.
Door ziekte van meester Henk kon hij niet meer deelnemen aan de MR. Hij werd vervangen door juf Hanneke.
..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-....

..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-

Binnenkort zal Sinterklaas weer aankomen in Nederland.
Wij verwachten dat Sinterklaas op woensdag 23 november om 14.00 uur op de Ring in Kerkwerve aankomt.
Het zou leuk zijn als jullie allemaal naar de Ring komen om Sinterklaas te verwelkomen, daarna gaan Sinterklaas, de Pieten
en de kinderen (met ouders, grootouders en begeleiders) naar de kantine van SV WIK ’57.
Sinterklaas heeft laten weten dat alle kinderen tot en met 9 jaar een kado uit het Intertoys boek mogen uitzoeken van € 7,00.
Je kunt je wensen op het strookje hieronder invullen.
----------------------------------------------------------------Naam:
Leeftijd:
Kado: 1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
(het strookje en € 7,00 per kind moeten voor 4 november bij Monique Kooman, Ring 4 Kerkwerve, worden ingeleverd in een
gesloten enveloppe).

Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie!

