STERNIEUWS
Sternieuws 4
Woensdag 4 december 2019
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken. De decembermaand zit elk jaar weer vol met allerlei
activiteiten op school en in onze omgeving. Sinterklaas, Kerst, oud en nieuw. Jullie zullen ook vast weer
ervaren dat de kinderen moe zijn van alles wat er deze maand op hun pad komt.
De decembermaand is elk jaar weer een moment waarop we stilstaan: We blikken terug en kijken vooruit.
Gelukkig is december voor de meeste mensen een maand vol samenzijn, mooie verhalen en warmte.
Maar voor sommige mensen is deze maand elk jaar weer confronterend en lastig. Laten we hopen en bidden
dat iedereen deze maand een lichtpuntje mag beleven en iets mag betekenen voor de ander.

Ideetje
Buiten is het donker,
ik zit stilletjes voor het raam.
Ik staar wat naar de sterren,
sommige ken ik bij naam.
Gelukkig zijn er zoveel sterren,
ze verlichten samen de nacht.
Nooit wordt het helemaal donker,
wie heeft dat zo goed bedacht?
Dan zie ik een ster dalen,
hij dooft heel langzaam uit.
Dat maakt mij wat verdrietig,
mijn hand gaat naar de ruit.
Alsof ik de ster op wil vangen,
maar dat kan natuurlijk nooit.
Is de nacht nu ietsje donkerder,
denk ik, een beetje verstrooid.
Dan krijg ik een mooi ideetje,
Ik steek snel een kaarsje aan.
Zie, nu is de wereld weer wat lichter!
Tot tevredenheid van de maan.

Namens de IB’er
Beste ouders van De Morgenster,
Ik heb in de afgelopen maanden al met heel wat ouders kennis mogen maken
middels oudergesprekken, spontane ontmoetingen en informatieavonden, maar het
leek me ook goed om me langs deze weg nog even aan u voor te stellen.
Mijn naam Is Anne-Marije van Tongeren, 44 jaar, getrouwd met Johan en trotse
moeder van Lieke (8) en Saar (7). Vorig jaar mei zijn wij vanuit Elburg naar
IJsselmuiden verhuisd, waar onze dochters sinds die tijd met veel plezier op De
Groenling hun ‘schooltijd’ doorbrengen. In Elburg heb ik 4 jaar ervaring mogen
opdoen als intern begeleider en m.i.v. 1 augustus heb ik die mooie functie op deze
school mogen overnemen van Geke Boeijenga.
Ik vind het ontzettend leuk om deze nieuwe uitdaging aan te gaan op een nieuwe school met een
enthousiast team en daarin heb ik al een heel aantal fijne gesprekken met ouders, maar ook kinderen
gehad.
In mijn vrije tijd mag ik graag hardlopen, mij met muziek bezighouden, een filmpje kijken, lekker lezen,
tijd met mijn gezin, familie of vrienden doorbrengen en neemt mijn geloof een belangrijke plek in in mijn
leven.
Mocht u vragen hebben rondom de ondersteuning van en/of het onderwijs aan uw kind, voelt u zich dan vrij
om mijn kantoortje even binnen te lopen of mij op school te bellen of te mailen:
a.vantongeren@iriskampen.nl
Het lijkt me leuk u op één of ander moment ‘ergens’ te mogen ontmoeten en hoop op een fijne
samenwerking, want zo zie ik het!

Nieuws van de BSO
Afgelopen tijd is ons herfst thema langzaamaan overgegaan in het thema Sinterklaas. We hebben de groep
versierd met sinterklaas vlaggen, de ramen geschilderd met cadeautjes, pepernoten gebakken en ook
hebben we heel veel tekeningen gemaakt voor Sinterklaas, want dan kwamen er vast extra cadeautjes. Ook
de gymzaal is afgelopen tijd veel bezocht en hopen we natuurlijk dat Sinterklaas de BSO ook nog een
bezoekje brengt.
Hierna gaan wij weer verder met het thema ‘Kerst’, de gezelligheid houdt voorlopig nog niet op!
Fijne feestdagen toegewenst alvast!

Sportpas

Inloop CJG 2019-2020
Centrum Jeugd & Gezin is voor de meeste ouders waarschijnlijk wel een bekende organisatie. In elke fase
van het opgroeien van uw kind is er wel eens een moment dat u met een vraag zit. U kunt met al uw vragen
over opvoeden en opgroeien bij het CJG terecht.
Om het contact met CJG voor u als ouder wat laagdrempeliger te maken, willen wij graag meerdere keren
per jaar een ‘Inloop CJG’ op school houden. Dit houdt in dat u zich via de leerkracht van uw kind of de
IB’er (Anne-Marije van Tongeren, a.vantongeren@irirskampen.nl) kunt opgeven om met onze school
maatschappelijk werker, Peter Groenenberg, op de hieronder genoemde data in gesprek te gaan op school.
We kiezen er met opzet voor om dit wel op afspraak te doen, omdat de ervaring leert dat er niet gauw van
een vrije inloop gebruik wordt gemaakt.
Dit zijn de data voor dit schooljaar:
§ 24 januari 2020 (opgave voor 17 januari)
§ 6 maart 2020 (opgave voor 28 februari)
§ 17 april 2020 (opgave voor 9 april)
§ 29 mei 2020 (opgave voor 20 mei)
Mocht u het fijn vinden dat er eens een extern persoon meedenkt m.b.t. uw vragen/uitdagingen rondom
opvoeding, sociaal emotionele ontwikkeling, weerbaarheid en alles wat daar nog meer bij komt kijken, dan
bevelen we deze momenten van harte bij u aan!

Voorstellen MR
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad waarin ouders en leerkrachten kunnen
meedenken en meepraten over het beleid van de school.
De MR van De Morgenster, bestaand uit drie leerkrachten en drie ouders, doet dat met veel enthousiasme!
Wij vergaderen zes keer per jaar en deze bijeenkomsten zijn openbaar. U kunt de agendapunten van de
vergaderingen op de website van De Morgenster vinden.
Bij vragen, opmerkingen of ideeën kunt u ons ook bereiken via het volgende emailadres:
mr@demorgensterkampen.nl

Bovenste rij van links naar rechts:
Gerben Wolterink (leerkracht), Susanne Salverda (leerkracht),
Esther Landman (ouder), Guusta Moolenaar (leerkracht).
Onderste rij: Sevena Leijen (ouder) en
Maaike Eijgelaar (ouder).

Rooster godsdienstverhalen
‘Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in deze tijd. In de Bijbelverhalen gebeurt het
ene wonder na het andere. In de klas steken we de adventskaarsen aan en staan stil bij de prachtige
verhalen.

Week 49
Week 50
Week 51

Onderbouw
Zacharias brengt een offer
Maria krijgt bezoek
Johannes wordt geboren
Reis naar Bethlehem
Geboorte Jezus

Midden- en bovenbouw
Zacharias brengt een offer
Maria krijgt bezoek
Maria en Elisabet
Johannes wordt geboren
Jozef droomt
Jezus wordt geboren

Belangrijke data voor in uw agenda:
§
§
§
§
§
§
§

Donderdag 5 december:
Dinsdag 10 december:
Donderdag 19 december:
Vrijdag 20 december:
Maandag 6 januari:
Woensdag 15 januari:
Woensdag 22 januari:

Sinterklaas – lln. 12.00 uur vrij
Bijeenkomst gebedsgroep
Kerst Sing-In op het plein – 18.30 – 19.30 uur
Start kerstvakantie – lln. 12.00 vrij
Eind kerstvakantie
Studiedag: leerlingen vrij
Sing-In groep 4 t/m 8

Het volgende sternieuws verschijnt op woensdag 8 januari.
Ik wens u, namens het team, mooie dagen toe.

Met vriendelijke groet,
Susanne Salverda

