
 

 

 
Sternieuws 3 
Dinsdag 5 november 2019 
 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  

Wanneer we naar buiten kijken, kunnen we er niet meer omheen: De herfst is begonnen!  
Het regent vaker, het wordt langzaamaan steeds kouder en de kleuren van de wereld waarin wij leven 
veranderen. Ook in onze school zien we herfstboeken, herfsttafels en knutselwerkjes van de herfst. We 
hopen dat we, ondanks de regen die ook bij de herfst hoort, toch nog kunnen genieten van het 
buitenspelen. In dit sternieuws zullen we u meer vertellen over de komende periode. Veel leesplezier!  

 

 

Da Vinci  
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen, zij we gestart met een nieuwe methode: Da Vinci. Deze 
methode gaan wij gebruiken voor de zaakvakken biologie, aardrijkskunde, techniek en geschiedenis. Door 
de samenhang tussen al deze vakgebieden zullen de thema’s meer zichtbaar worden in de school en meer 
gaan leven bij de kinderen. We zullen u vertellen waar we in de komende periode per bouw over gaan 
werken:  
 

Onderbouw – Thema herfst 
In de onderbouw (de groepen 1 en 2) gaat Da Vinci uit van de directe belevingswereld van het kind. Daarom 
kiest DaVinci in de onderbouw als uitgangspunt het jaar en de seizoenen, dat zijn dus de hoofdthema’s 
waaruit we werken. Elk thema is opgebouwd uit deelthema’s/lesweken, waarin altijd minstens één dier, 
één plant en een beroep behandelen.  
Vanaf eind september werken we bij de kleuters aan thema ‘de herfst’. We zijn begonnen met het maken 
van een herfstwandeling rondom de school en kinderen mochten herfstmaterialen mee naar school nemen. 
Zo leerden we een hoop over de bomen en de bladeren in de herfst, over vruchten/zaden en 
paddenstoelen. We gingen op ontdekking met onze zintuigen; kijken, voelen, ruiken.  
Als groepswerk hebben we in elke klas een boom gemaakt, waaraan inmiddels ook zelfgemaakt bladeren 
en/of appels hangen. Mocht u zich afvragen hoe alle onderdelen van de paddenstoel heten en op welke 
manier er nieuwe paddenstoelen groeien, vraag het maar eens aan de kinderen.  
Ook kunnen de kinderen vertellen hoe en waarom de egel een winterslaap houdt. Voor de herfstvakantie 
hebben we nog een Quintus workshop ‘levend prentenboek’ gehad, waarin we een egel naspeelden à we 
gingen opzoek naar eten, we maakten een nestje van bladeren voor de winterslaap, we rolden ons op, 
omdat we schrokken van een auto en daarna gingen we met een volle buik, in ons nestje van bladeren, 
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slapen tot het lente werd… De laatste deelthema’s van dit seizoen zullen gaan over hoe een spin zijn web 
maakt en wat een boswachter allemaal doet. En wie weet kunnen we al onze vragen over de herfst en het 
bos nog aan een echte boswachter stellen. 
 Kom gerust eens door de ramen spieken om de gezelligheid en vrolijkheid van de herfst te zien. 

 

Middenbouw – Thema ‘Samen op de wereld’  
Afgelopen week hebben wij in de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) een mooie start gemaakt met het 
nieuwe thema, Samen op de wereld. In dit thema komen de volgende vakgebieden aan de orde: 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, wetenschap & techniek, filosofie, levensbeschouwing en 
computerkunde. Ook zijn de Bijbelverhalen afgestemd op het thema. 
We gaan de wereld verkennen. We gaan verder nadenken over je familie, verschillen tussen culturen, 
vriendschap en liefde, de aarde met de ruimte en alles wat daarin is, bomen en mossen, huisdieren en 
reptielen en tot slot Kerst. Kortom een veelzijdig onderwerp waarmee we van alles bekijken, bestuderen 
en ondervinden. Via klasbord zullen wij u op de hoogte houden van de verrichtingen van de kinderen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenbouw – Thema middeleeuwen 
DaVinci in de groepen 6, 7 en 8. 
Na de herfstvakantie zijn we dan eindelijk gestart met de nieuwe methode DaVinci. Een beste kluif en een 
hele overgang in vergelijking met de oude methodes voor wereldoriëntatie.  
Tot aan de kerstvakantie zullen we ons gaan verdiepen in het thema ‘De Middeleeuwen’. Door de lessen 
heen nemen we de kinderen mee naar subthema’s als: ridders, het leenstelsel, leven in de stad, bacteriën 
en de pest en nog veel meer. Naast de uitgebreide instructieles waarin heel wat kennis over wordt 
gedragen, is er ook ruimte om lekker creatief aan de slag te gaan. Zo worden er familiewapens en 
ridderschilden gemaakt. Een aangeklede ridder als trekpop en ook het Middeleeuwse servies wordt 
nagemaakt met klei. Voorleesboeken sluiten aan bij het thema en ook wordt er voor de beleving gekeken 
naar de film ‘Brief voor de koning’, gebaseerd op het alom bekende boek van Tonke Dragt. Het zal allemaal 
wel even wennen zijn; voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Een nieuwe methode brengt veel 
met zich mee. We kunnen gerust zeggen dat de meesters en juffen ook weer de geschiedenisboeken in 
duiken… Zo zijn we dus allemaal druk met het verkennen van een periode uit de geschiedenis waar 
ontzettend veel over te vertellen en leren valt. We gaan er een mooie periode van maken. 



 

 

Aanwezigheid leerkrachten bij sportactiviteiten 
Als team hebben wij vernomen dat er wat vragen zijn bij ouders omtrent de aanwezigheid van de 
leerkrachten bij sportactiviteiten. Als team hebben wij er bewust voor gekozen om niet meer aanwezig te 
zijn bij alle sportactiviteiten waar de leerlingen van school aan mee doen. Hoewel we dit aan de ene kant 
heel jammer vinden, merken we ook dat dit ten koste gaat van onze tijd die wij ook goed kunnen gebruiken 
bij onze voorbereiding en evaluaties. Dit wil niet zeggen dat wij er nooit meer bij zullen zijn, maar 
betekent wel dat we soms keuzes maken. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

 

Nieuwe leerlingen  
Er komen in de maand november weer een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school, 
dat zijn: Eva Prins, Lana Koster en Roef Arp.   
Van harte welkom! Wij wensen jullie en jullie ouders een hele fijne tijd bij ons. 

 

Trakteren op school 
Wij krijgen op school regelmatig de vraag wat er verstaan wordt onder ‘gezonde traktaties’. Wij begrijpen 
dat dit voor onduidelijkheid zorgt. Want bij een feestje mag toch ook best wat lekkers gegeten worden? Dat 
vinden wij als team ook. Wij zullen dus niet meer heel erg toezien op het uitdelen van enkel gezonde 
traktaties, maar hopen wel dat u als ouders wil nadenken over de traktaties die u meegeeft. Wij zien dit 

als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alvast bedankt!  
 

Nieuwe methode voor Engels 
Op de Morgenster is het tot op heden gebruikelijk geweest om Engels, 
als vak, aan te bieden vanaf groep 7. We hebben als school de keuze 
gemaakt om dit te vervroegen naar groep 5. Vanaf de herfstvakantie 
zijn wij op school dan ook gestart met Engels in de groepen 5 en 6. 
Dit doen we met een nieuwe methode: Stepping up. De methode is zo 
opgebouwd dat leerlingen klaargestoomd worden voor het middelbaar 
Engels onderwijs. 
 
€10.000,- subsidie schoolplein!  

Eindelijk! Na langere tijd geduld hebben kunnen we écht aan de slag met het schoolplein. Onlangs kregen 
we het mooie bericht dat we van de Provincie Overijssel €10.000,- subsidie hebben gekregen om ons 
schoolplein groener te maken. Samen met het geld dat we eerder ophaalden met de flessenactie en de 
veiling kunnen we een mooie start maken. Dit schooljaar gaan we bezig met beplanting: er zullen bomen en 
verschillende bloeiende struiken op het plein komen. Bomen hopen we binnenkort al te kunnen laten 
planten, de bloeiende planten in het voorjaar. Ook gaan we voor buitenlesplekken in de vorm van 
picknicktafels. En wanneer het meezit, zullen we ook het hekwerk voorzien van wilgentakken en laten 
begroeien met hedera; dat zal een stuk vriendelijker ogen! We zijn blij dat we nu eindelijk eerste stappen 
kunnen gaan maken. 

 

                                          

 

 

 



 

 

Activiteitenflyer november 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nieuws van de BSO 

Afgelopen tijd hebben we gewerkt met het thema ‘herfst’. We hebben geverfd met wortels en met het 
‘groene haar’ van de wortels, we hebben een grote boom op het raam geverfd en onze handen mochten we 
ook verven, dit werden de bladeren aan de boom. Ook hebben we in de herfstvakantie uitstapjes gemaakt 
naar het Sportinstuif op sportpark Hagenbroek en zijn we naar de kinderboerderij geweest. Kortom; we 
hebben een hoop gedaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rooster godsdienstverhalen 
Omdat wij gekozen hebben voor de Christelijke versie van Da Vinci, zullen wij de Bijbelverhalen die wij 
vertellen koppelen aan de thema’s die wij behandelen in de klas. Dit betekent dus dat de verhalen per 
bouw zullen verschillen. In onderstaand schema kunt u terugvinden welke verhalen in de klas van uw 
zoon/dochter verteld worden.  

 Onderbouw Middenbouw Bovenbouw 
Week 45 Toren van Babel 

Voorbereiding tempelbouw 
Orpa en Ruth 
David en Jonathan 

Gelijkenis van de 
talenten 

Week 46 Isaak en Ismaël Het verloren schaap 
Daniel in de leeuwenkuil 

De muren van Jericho 

Week 47 Jakob en Esau Boaz en Ruth 
Jezus en Lazarus 

Jezus geneest de 
melaatse man 

Week 48 De zegen 
Jakob droomt 

Dwaze en wijze meisjes 
Plaag van de duisternis 

 

Week 49 Adventstijd  Geboorte van Johannes 
Gabriël en Maria 

 

 

Belangrijke data voor in uw agenda:  

§ Woensdag 6 november:   Staken leerkrachten, lln. vrij 
§ Woensdag 6 november:  Dankdag 
§ Dinsdag 12 november:  Sing In groep 1-3 
§ Dinsdag 19 november:  Studiedag, lln. vrij 
§ Maandag 25 november:   Bijeenkomst gebedsgroep 

In de week van 25 november zijn de gesprekken op verzoek. U ontvang hierover bericht van de 
groepsleerkracht. 

Het volgende sternieuws verschijnt op woensdag 4 december. 

Met vriendelijke groet,  
Susanne Salverda 


