Sternieuws 1
Dinsdag 4 september 2018
Aan de ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Start schooljaar 2018-2019
Wij hopen dat u allen heeft kunnen genieten van een mooie zomer! Misschien bent u op vakantie
geweest of hebt u thuis van uw vrije tijd kunnen genieten. Van de kinderen hebben we al mooie
vakantieverhalen gehoord! Gisteren zijn we het schooljaar gestart. Wij kijken er enorm naar uit om, samen
met u en de kinderen, een fijn schooljaar van te maken, met veel speel- en leerplezier!
Continurooster
Ook zijn we gisteren gestart met het continurooster. Van de collega’s hoorde ik veel positieve geluiden.
Hierbij nog even een paar aandachtspunten:
Eten en drinken graag mee in een bakje en beker voorzien van naam. Liefst geen pakjes, in verband
met de berg afval, die we dan creëren. Mochten er wel pakjes drinken meegegeven worden, gaan
de lege pakjes mee terug in de tas. We hopen dat u daar begrip voor hebt.
Geeft u uw kind zuivel mee, dan kan dat in de koelkast koel weggezet worden.
Graag een gezonde lunch mee! U kunt ideeën opdoen bij “Eten meegeven naar de basisschool
(Voedingscentrum)”
Waar zit welke groep??
Nieuw schooljaar, nieuwe plek, voor sommige groepen althans.
Om u niet te laten zoeken, vindt u hieronder de plattegrond met daarin aangegeven de groepen.
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Vertrek Friso Kingma
Beste ouders/verzorgers,
De heer Friso Kingma (voorzitter college van bestuur van IRIS) heeft aangegeven
dat hij stopt met zijn werkzaamheden bij IRIS. We hebben zeer plezierig met Friso samengewerkt en
danken hem voor zijn bijdrage aan de verdere ontwikkeling van IRIS in de afgelopen zeven jaren.
Uiteraard respecteren we zijn keuze om zijn carrière per 1 september voort te zetten als interim-directeur/
bestuurder.
Als werkgever van het college van bestuur hebben we als raad van toezicht van IRIS gesproken over een
tijdelijke en structurele oplossing voor dit vertrek. Na goed overleg met de heer Gerard Wolters (lid college
van bestuur) heeft de raad van toezicht besloten om Gerard tijdelijk als interim voorzitter van het college
van bestuur te benoemen. Het wervings- en selectietraject voor een nieuwe voorzitter college van
bestuur is inmiddels gestart.
Met vriendelijke groet,
Jan Marskamp
De gebedsgroep
De gebedskring van de Morgenster bestaat uit een aantal ouders.
Elke 2 weken komen zij op dinsdagochtend bij elkaar om samen te bidden en danken. Ze bidden voor
de leerlingen en ouders, het personeel, het onderwijs.
Daarnaast verzorgen zij ook een bemoediging of felicitatie bij speciale gebeurtenissen onder de
personeelsleden.
Zou u/jij je willen aansluiten bij de gebedskring? Dat kan! Mail dan even naar: wibojeannette@telfort.nl
Kind op maandag
Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen en wat
moet je zeggen? In deze periode lezen we verhalen over Mozes. Hij is in zekere zin ‘de held van Israël’.
Hij gaat naar de farao om te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en leidt het volk door de
woestijn naar het beloofde land. Maar wat voor held is hij? Om te beginnen is hij een held die eerst zelf
gered moet worden. Zijn moeder legt hem in een mandje tussen het riet, waar de dochter van de farao
hem vindt. Hij is een held die moet vluchten omdat hij iets stoms doet. Een held die niet durft, als God
hem vraagt om naar de farao te gaan. Een held die twijfelt aan zichzelf en God steeds weer om hulp
vraagt. Daarmee laat hij zien hoe je in Gods ogen held kunt zijn: door kwetsbaar en afhankelijk te
durven zijn, en door je verbonden te voelen met andere mensen en met God.
Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen en nooit fouten te maken,
niet door het gevoel te hebben dat ze alles kunnen. Maar wel door te weten dat ze gewaardeerd en
gedragen worden. Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen, en dat je dan toch mag proberen – want
van je fouten leer je het meest.
Als wij kinderen als ‘helden’ zien, hoeven we niet te zeggen dat alles wat ze doen geweldig is. (Zulke
helden kent de bijbel ook, maar daar loopt het meestal minder goed mee af.) Misschien kunnen de
verhalen van deze periode een oproep zijn om kinderen ook te zien in hun geploeter en hun kleine
mislukkingen. Mozes en de Israëlieten waren ook niet meteen in het beloofde land, daar deden ze
veertig jaar over. Soms helpt het als we kinderen even bij de hand nemen en naast ze gaan staan, zoals
Aäron dat deed bij Mozes. Dan kunnen ze weer verder op de weg van de ware held.

Leefstijl
Net als veel andere scholen besteedt De Morgenster gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaal
emotionele vaardigheden. Wij maken daarbij gebruik van Leefstijl, een methode die wereldwijd gebruikt
wordt en sinds 1990 ook in Nederland wordt toegepast.
De Leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de
moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en
luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met verschillen; zelf beslissingen
durven nemen, en opkomen voor jezelf.
Het Leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s, die steeds uit vier lessen bestaan. Op school
werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere
accenten worden gelegd. Geen enkele leefstijlles is hetzelfde. We zijn als
school gestart met het eerste thema: De groep? Dat zijn wij.
In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de
groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel
bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke
ontwikkeling en creativiteit binnen de groep.
Dit jaar werken de kinderen het hele jaar uit één werkboek.
.
De belangrijkste schoolregels worden in de thema’s van Leefstijl
meegenomen. De eerste weken staat de volgende afspraak centraal:
Iedereen hoort erbij! ‘Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn! Hoe meer
zielen, hoe meer gein.’
Daarnaast worden er schoolbreed ook nog andere regels aangeleerd
dmv PBS. Zo worden er verschillende regels aangeleerd, die betrekking
hebben op het plein, de hal, de wc en de klas.
10 minuten gesprekken (kennismaking)
In de week van 24 t/m 28 september staan de eerste 10 minuten gesprekken gepland. Op dinsdag 25 en
donderdag 27 september worden alle ouders èn kinderen uit groep 4 t/m 8 uitgenodigd voor het
kennismakingsgesprek.
In dit eerste gesprek willen we er, samen met u (en de kinderen) achter komen, wat de verwachtingen
en uitdagingen zijn in dit nieuwe schooljaar. Wat vindt het kind leuk en uitdagend om te doen, waar
heeft hij/zij moeite mee, wat motiveert het kind en waar wil het extra hulp en begeleiding bij.
Met andere woorden: hoe kunnen we de afstemming tussen ouders, kind en leerkracht(en) zo optimaal
mogelijk laten verlopen, zodat we daar een schooljaar lang ons voordeel mee kunnen doen.
De kinderen bereiden in de komende weken hun gesprek voor in de klas.
De roosters voor de 10 minuten gesprekken moeten nog ingepland worden. Zodra ze klaar zijn, krijgt u
ze toegestuurd. Ook hangen die lijsten altijd op de deur bij elk klaslokaal, zodat u eventueel onderling
kunt ruilen.

Informatieavonden
Voor twee groepen houden we een informatieavond en wel voor de groepen 1& 3.
Voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 1 is ‘alles’ nieuw en
is het handig om deze groep ouders, in een uurtje bij te praten over de
gang van zaken op school en dan vooral bij de jongste groep. Deze
informatieavond wordt gehouden op maandag 17 september om 19.30
uur in het lokaal van de groepen 1 en 1/2.
Ook voor de ouders van groep 3 is het belangrijk, dat zij op de hoogte
gebracht worden van het aanvankelijk leesproces en het rekenonderwijs
voor deze groep leerlingen. De informatieavond van groep 3 staat
gepland voor dinsdagavond 11 september. De leerkrachten van groep 3
verzorgen deze avond in hun eigen lokaal. Aanvang: 19.30 uur.
De overige groepen geven we in de week van de 10-minuten gesprekken
een folder mee, met daarin de belangrijkste informatie over groep.
Ouderavond Visietraject
Op dinsdag 18 september organiseren we een ouderavond over “Visie”. Wij, als team, hebben in de
laatste week van de vakantie al een start gemaakt met dit visietraject. We hebben nagedacht over wat
onze dromen zijn voor een ideale school. Wat zouden we toe willen voegen aan ons huidige onderwijs
en wat willen we behouden? Heel boeiend om daar samen over na te denken!
Maar we zijn ook benieuwd naar uw visie! Wat vindt u belangrijk voor het onderwijs van uw kind? Op
deze avond kunt u dit laten weten.
Hebt u interesse, geef u dan op bij de leerkracht van uw kind.
Belangrijke data:
- dinsdag 11 september
- vrijdag 14 september
- maandag 17 september
- dinsdag 18 september
- dinsdag 25 & donderdag 27 september

Informatieavond groep 3
Sing-in (officiële start van het nieuwe schooljaar)
Informatieavond groep 1
Informatieavond over Visie
10 minuten gesprekken (kennismaking)

Rooster Kind op Maandag
Week 36

Week 37

Week 38

Maandag

Weekopening

Weekopening

Weekopening

Dinsdag

Exodus 1

Exodus 3: 1-14

Exodus 5: 1 - 11

Woensdag

Exodus 2

Exodus 3: 15- 4:17

Exodus 7 : 1 - 10

Donderdag

Exodus 2

Exodus 4: 18-21 en 27-31

Exodus 12 : 29 - 42

Vrijdag

Verwerking

Verwerking

Verwerking

Het volgende STERNIEUWS verschijnt op dinsdag 25 september 2018
Met vriendelijke groet,
Guusta Moolenaar

