
 

 

 
 
 
 
 
Sternieuws 7 
Woensdag 11 maart 2020 
 
Even voorstellen…. 
 
Mijn naam is Annick Vahl en ik kom hier per 30 maart in groep 1 
werken als onderwijsassistent, ter ondersteuning van de 
leerkracht tot de zomervakantie. Ik ben 21 jaar en woon in 
Kampen bij mijn ouders en broertje. In mijn vrije tijd doe ik aan 
twirlen en ben ik twirl-instructrice bij A.M.D.G. Ik hou verder veel 
van lezen, reizen, bakken, en creatief bezig zijn. Ook werk ik nog 
een paar uurtjes als verkoopmedewerker bij de Action. Mijn 
basisschool was zelf ook De Morgenster en ik heb hier een hele 
leuke en leerzame tijd gehad. Ik hoop dat ik de kinderen dat ook 
een stukje kan meegeven. Ik ben erg gemotiveerd en ik heb veel 
zin om aan de slag te gaan!  
 
 
 
 
Handen uit de mouwen! 
 
In groep 1C heeft een actieve ouder het initiatief genomen om de handen eens flink uit de mouwen te 
steken. Michiel Stalknecht heeft samen met z’n moeder en schoonvader een muur in de klas die wel erg 
vies was geworden geverfd. Het is echt erg mooi geworden.  
De muurverf en lakverf is ook nog gesponsord door Schildersbedrijf K. Westendorp! 
Heel erg bedankt!! 
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Nieuwe leerlingen  
In de maand maart zijn er weer heel wat nieuwe leerlingen 
die we mogen welkom heten: 
Milan van Krevel, Daisy Westerop, Elyse Scholten, Jaro v.d. 
Akker, Tijmen Esselink en Guus Kruiter. Van harte welkom bij 
ons op school!  
We wensen jou en je ouders een hele fijne periode.  
 
 
 
 
 
Nieuws vanuit de bibliotheek 

Tijdschriften  

Hoe meer een kind leest, hoe beter! Een goed jeugdtijdschrift doet niet onder voor een leuk boek. Zeker 
jongens en de minder enthousiaste lezers maak je erg blij als ze een tijdschrift ‘mogen’ lezen. De kracht 
van een tijdschrift? Veel afwisseling, veel beeld, aansprekende onderwerpen, actueel, herkenbaar, en ook 
fijn: niet alleen lezen, maar ook doen (bv een quiz). Je kunt er lekker in bladeren, je hoeft ‘m niet van 
begin tot einde te lezen en een tijdschrift is niet zo dik. De (kleine) blokjes tekst en de vele plaatjes maken 
het makkelijker voor kinderen die lezen lastig of minder leuk vinden. Ze zullen zo eerder plezier beleven 
aan lezen. Ook jongens spreekt dit vaak meer aan dan een dikke pil.  

Soorten tijdschriften  

 Tijdschriften die erop gericht zijn kinderen dingen te leren 
Door het lezen van verhalen, nieuwtjes, weetjes, en strips en het doen van opdrachtjes en 
quizzen. Bijvoorbeeld:  

o Bobo (groep 1-2) en Okki (groep 3-4), waarin kinderen spelenderwijs bezig zijn met letters 
en lezen, cijfers en rekenen, vormen, kleuren en dieren.  

o Wild van Freek (groep 4-5-6) en National Geographic Junior (groep 6-7-8) met allerlei 
weetjes over de meest bijzondere plekken en dieren op aarde.  

o Het tijdschrift Zo zit dat (9 t/m 15 jaar) met antwoord op vragen over natuur en dieren, 
wetenschap en techniek, sport en avontuur en computers en games.  

o En de wekelijks verschijnende krant Kidsweek (8-10 jaar).  

 

  Tijdschriften die erop gericht zijn kinderen te vermaken 
Bijvoorbeeld strips, zoals Donald Duck (Junior), Katrien Duck en tijdschriften als Tina, Penny en 
een voetbaltijdschrift als GOAL Magazine. 
Donald Duck Junior is speciaal voor beginnende lezers. Dit tijdschrift heeft overzichtelijke 
bladzijden, grotere letters en eenvoudig te lezen (strip)verhalen, grapjes en spelletjes.  

In de Bibliotheek  

In Kampen en IJsselmuiden hebben we verschillende leuke jeugdtijdschriften in de collectie. In de 
Stadskazerne vind je die op verdieping 2, links achterin bij het Makkelijk Lezen Plein (MLP) en de 
strips. Wees welkom en veel leesplezier!  

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Bibliotheek op school in Kampen. Volg 
ons op Facebook.Ook zijn we te volgen op Instagram. Hier vindt u kinderboekentips voor 

alle leeftijden. Zoek naar Bibliotheek op school Kampen.  

 



 

 

 
Hij trekt zijn broek achterstevoren aan als ik hem vraag zijn sokken aan te trekken! 
 
Je vraagt thuis aan je kind of ze een haarborstel van boven mee naar beneden wil nemen, maar ze komt 
beneden met een knuffel, armbandje of iets anders. In ieder geval niet met een haarborstel. Of je vraagt 
je kind om zijn of haar kamer op te ruimen. Een kwartier later sta je te mopperen dat opruimen toch echt 
iets anders is dan spelen met de rommel. Of je peuter die een jurkje bij haar pop aan wil trekken, maar zo 
gefrustreerd raakt dat ze de pop naar de andere kant van de kamer gooit en stampvoetend naar je toe 
komt. Herkenbaar?  
 
Je hoort de term steeds vaker voorbij komen; executieve functies. Een mond vol, maar wat wordt hier nu 
eigenlijk mee bedoeld? De term 'executieve functies' is direct vertaald uit het Engels; To execute. Het 
betekent 'doen' of 'uitvoeren'. Deze vaardigheden zijn nodig om taken te voltooien, gedrag aan te sturen 
(beheersen) en problemen op te lossen. Deze functies zijn aangeboren, maar je moet ze wel (blijven) 
ontwikkelen. In het volgende filmpje vindt u een extra uitleg (zie QR code). 
 
Wanneer we willen dat onze kinderen op tijd thuis komen, zelf aan hun gymtas 
denken, op tijd hun huiswerk afmaken, samen kunnen spelen, geduldig zijn, etc. 
dan moeten we er voor zorgen dat ze hun executieve functies ontwikkelen. En 
daar hebben ze de hulp van ons als volwassenen hard bij nodig. In een blog van 
Tea Adema kwam ik de volgende tips tegen;  

 Samen een spelletje spelen (en deze uitspelen), het ochtendritueel 
zelfstandig uit laten voeren, kinderen leren om met teleurstellingen om te 
gaan, op je beurt wachten met praten, kinderen helpen belangrijke 
dingen en klusjes direct te doen en niet uit te stellen (taakinitiatie) 

 Samen boodschappen doen, lijstjes maken, taarten bakken, vakantietassen inpakken en 
huiswerkschema’s maken (planning) 

 Zakgeld geven waarvan een deel nuttig gebruikt moet worden en leren sparen voor iets wat het 
kind graag wil hebben (doelgericht doorzetten) 

 Regelmatig veranderingen doorvoeren, plannen wijzigen en het kind helpen niet te blijven hangen 
bij bepaalde onderwerpen (flexibiliteit) 

 Kinderen vragen stellen over de reden waarom het bepaalde beslissingen heeft genomen en wat dit 
heeft opgeleverd (metacognitie) 

In de parallelgroep werken we met WIEF; Wijzer in executieve functies. Tijdens deze lessen wordt een boot 
als metafoor gebruikt. Kun je je anker op tijd uitgooien (reactie inhibitie)? Kun je je koers bijstellen als dit 
nodig is (flexibiliteit)? De schroef (taakinitiatie) moet aangezwengeld worden, wil de boot gaan varen. Zo 
zorgt taakinitiatie ervoor dat je op tijd en effectief aan een taak begint. Door middel van spellen trainen 
we de verschillende vaardigheden en bespreken we hoe we ze op school en thuis kunnen gebruiken.  
 
Wilt u er thuis verder mee aan de slag? In de bijlage die u bij het sternieuws heeft ontvangen vindt u een 
overzicht van spellen die geschikt zijn om de executieve functies verder te ontwikkelen.  
 
Wilke Drost  
(leerkracht Parallelgroep en Spectrum)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nieuws van de BSO 
In de voorjaarsvakantie hebben wij gewerkt met het thema ‘Struin door de dierentuin’. Hierbij hebben wij 
onze eigen verrekijkers gemaakt, dierenfiguren gemaakt in de klei en zijn we naar de kinderboerderij 
geweest. De vakantie zit er weer op, wat ook betekent dat wij met een ander thema zijn begonnen, 
namelijk: Circus! 
De eerste knutselwerken hangen aan de muur en de eerste acts zijn al voorbereid. Ook hebben de 
acrobaten zich al van hun beste kant laten zien in de gymzaal.  
We gaan er weer een leuk thema van maken! 
 
Aan de ouders: 

- Het thema voor a.s. meivakantie is “Beroep onder de loep”. Heeft u zelf, of kent u iemand met een 
bijzonder of leuk beroep en zou u, of iemand anders, hierover willen vertellen bij ons op de BSO in 
de vakantie? Schroom dan niet om ons hierover aan te spreken, vragen te stellen of om een mailtje 
te sturen. Dan kunnen we gezamenlijk naar een datum kijken in de meivakantie. 

- De brief met de data waarop we gesloten zijn, hangt aan het raam naast de deur van de BSO. 
- 8 april is er een studiedag, vergeet u niet om uw kind aan te melden indien dit nodig is? Dit kan tot 

25 maart a.s. 
- Het inschrijven voor de meivakantie kan tot 27 maart a.s. 
- Nogmaals willen we u vragen of u uw zoon/dochter bij ziekte ook bij de BSO wil afmelden.  

Bedankt alvast! 
 
 
 
Sportpas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rooster godsdienstverhalen  
 
  Week 11 (9-3 – 13-3)  Week 12 (16-3 – 20-3)  Week 13 (23-3 – 27-3)  
Maandag  Weekopening  Weekopening  Weekopening  
Dinsdag  Matteüs 14: 13-21 Matteüs 16: 21-28 Matteüs 18: 21-35 
Woensdag  Matteüs 14: 22-33 Matteüs 17: 1-13 Matteüs 19: 16-30 
Donderdag  Matteüs 16: 13-20 Matteüs 17: 24-27 Matteüs 21: 1-11 
Vrijdag  Verwerking  Verwerking  Verwerking  
 
 
Belangrijke data voor in uw agenda:  
 
Donderdag 12 maart:   Sing In groep 1-3 
Dinsdag 24 maart:  Opa en oma dag 
Woensdag 8 april:   Studiedag – Leerlingen vrijdag  
Vrijdag 10 april:   Goede vrijdag 
 
 
Het volgende sternieuws verschijnt op woensdag 8 april. 
 
Met vriendelijke groet,  
Susanne Salverda 


