STERNIEUWS 3
Dinsdag 30 oktober 2018
Aan de ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Kind op Maandag
In deze periode lezen we bijbelverhalen over het volk Israël op weg naar het beloofde land. Als ze
vlakbij dat land zijn, gaan een paar verkenners kijken hoe het eruit ziet. Ze komen terug met verhalen
over een prachtig land, maar ook over grote, sterke mensen die daar al wonen. Is er voor de Israëlieten
wel plaats? Ook lezen we verhalen over de periode die daarna komt, van de Rechters. Er is geen
koning in het land, niemand die voor mensen zorgt zoals God dat wil. Daarom wordt het een puinhoop
in het land en geldt het recht van de sterkste. In die situatie wordt Simson geboren, de sterke held met
zijn lange haren. Een prachtig verhaal om te vertellen, maar ook een verhaal dat vragen oproept.
Wordt de wereld mooier en fijner als je je kracht gebruikt? Of wordt het daar alleen maar erger van?
Het thema van deze weken is ‘balans’. Kinderen weten dat balanceren niet altijd makkelijk is. In je
eentje niet, maar met zijn tweeën balanceren is nog veel lastiger! Probeer maar eens met zijn tweeën
over een evenwichtsbalk te lopen… Het volk Israël moest in het beloofde land zoeken naar balans in
het samenleven met andere volken. Die balans vind je niet door het recht van de sterkste te laten
gelden, zo ontdekken we in de verhalen van Simson. Ook kinderen op school moeten steeds weer
zoeken naar balans. Is er voor iedereen in de klas ruimte om zichzelf te zijn, zonder dat je daarbij
anderen in de weg zit? Dat blijft steeds weer een zoektocht. Misschien kunnen de verhalen van deze
periode helpen om over die zoektocht na te denken.
Nieuwe leerlingen
In de maanden september en oktober is er weer een aantal kinderen op De Morgenster bij gekomen.
De volgende leerlingen hebben we verwelkomd in groep 1c :Daylen van den Berg, Louden de Leeuw,
Leah Zweers, Maurits Scholten, Ryan Penninkhof, Fleur van Eunen, Dylan van der Meijden, Munay van
Lissa, Femke Roersma, Mason Knobbe.
In groep 2A kwam Yaïr Aalberts erbij.
We hopen dat jullie allemaal een hele fijne tijd op De Morgenster
zullen hebben!
Vacature sportcommissie – organisatie en sport- Herco de Wilde
De sportcommissie wil zoveel mogelijk kinderen goed voorbereid deel
laten nemen aan verschillende sportevenementen en daardoor het
sport- en spelplezier vergroten. Ben jij iemand die het leuk vindt om dit
te stimuleren en kun je goed organiseren? Dan zijn wij op zoek naar
jou! Je gaat je vooral bezig houden met de voorbereiding van de
sportactiviteiten en de begeleiding van kinderen. Denk hierbij aan het
verzorgen van de inschrijvingen, groepsindelingen, organiseren van trainingen en de begeleiding
tijdens de activiteiten. Stuur ons snel een mailtje als je goed kunt organiseren en het leuk vindt om
kinderen te stimuleren om te bewegen en sporten. Je kun je mailtje sturen naar
sportcommissiedemorgenster@gmail.com
De sportcommissie vergadert ongeveer 5 keer per jaar op maandagavond.

BSO nieuws- Jolanda Esselink
Op de BSO hebben we het thema kunst gehad. Daarbij maken we erg mooie schilderijen en
knutselwerkjes!
Na de herfstvakantie starten we met het thema herfst! Lekker de natuur in en mooie dingen maken!
Heb je iets moois gevonden? Neem het mee!

Schoolvoetbal toernooi – Mike van der Haar
Dit jaar stond het scholenvoetbaltoernooi aan het begin van het jaar gepland. De poule wedstrijden en
de finale wedstrijden werden op één dag gespeeld.
Allereerst waren de meiden op woensdag 26 september aan de beurt. Het weertje was heerlijk en de
meiden waren er klaar voor. Na vier wedstrijden in de poule gespeeld te hebben, mochten de meiden
een ronde verder naar de laatste acht. In de kwartfinale werd er helaas verloren, waardoor we net niet
in de prijzen vielen.
Woensdag 3 november was het de beurt aan de jongens. Na een paar spannende potjes wist De
Morgenster de finale te bereiken door alles te winnen. In de finale was de Schaepmanschool de
tegenstander, waar we eerder die dag al van hadden gewonnen. Het werd een hele spannende
finale, waar beide teams redelijk gelijk op gingen, maar het bleef 0-0. Voor de beslissing moesten er
strafschoppen genomen worden. Helaas pakte dit niet goed voor ons uit en verloren we de finale.
Ondanks de teleurstelling, mogen we terugkijken op een leuk en goed toernooi voor zowel de meisjes
als de jongens!
Ook kunnen jullie je weer inschrijven voor een Veldboeketactiviteit.
Dit kan weer via de sportpas.

Belangrijke data:
- dinsdag 6 november
- woensdag 7 november
- woensdag 31 okt. & 7 november
- woensdag 14 en 21 november
- vrijdag 23 november

Studiemiddag, kinderen 12.00 uur vrij
Dankdag
Crea-ochtenden groep 3, 4 en 5
Crea-ochtenden groep 5 ,6 ,7 en 8
Studiedag team, kinderen vrij

Rooster Kind op Maandag
Week 44

Week 45

Week 46

Maandag

Weekopening

Weekopening

Weekopening

Dinsdag

Numeri 13 : 1 - 24

Deuteronomium 34 : 1 -12

Jozua / Rechters

Woensdag

Numeri 13 : 25 –n 33

Jozua 3

Rechters 13 : 1 - 8

Donderdag

Numeri 14 : 1 – 8

Jozua 4

Rechters 13 : 9 - 23

Vrijdag

Verwerking

Verwerking

Verwerking

Het volgende STERNIEUWS verschijnt op dinsdag 20 november 2018
Met vriendelijke groet,
Guusta Moolenaar

