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De zomervakantie is weer voorbij. De spreekwoordelijke kop is eraf. School is begonnen!
Wat was het fijn om elkaar de eerste maandag na de vakantie (weer) te mogen ontmoeten.
Wij hadden er zin in om na de vakantie weer met de kinderen te kunnen werken.
De eerste periode staat altijd vooral in het teken van elkaar leren kennen, een band opbouwen met elkaar
en een veilige plek creëren voor elk kind. Wat voelt het dan toch vreemd om ook na de zomervakantie
weer met corona geconfronteerd te worden. De eerste kinderen zijn al ziek thuis en klassen dus niet
compleet. Een situatie die wij als leerkrachten lastig en jammer vinden. We hopen dat het gauw weer
‘normaal’ wordt en dat we als school voor elk kind een fijne en veilige plek kunnen zijn.

VRIEND
Je hebt iemand nodig
Stil en oprecht
Die als het erop
aankomt
voor je bidt of voor je
vecht.
Pas als je iemand hebt
die met je lacht en met
je grient
dan pas kun je zeggen:
‘k heb een vriend!
Toon Hermans

Na de vakantie zijn er weer een heel aantal nieuwe leerlingen bij ons gestart.
In groep 1 zijn dat: Vince, Aira, Mason, Sem, Jenna, Matthijs, Thijs, Nova, Elin,
Jurre, Ryan, Fedde, Jacky en Shane. In groep 5 is Lea van den Oever gekomen.
Van harte welkom. We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons hebben!

Even voorstellen….
Beste ouders en kinderen,
Mijn naam is Inge Vreugdenhil, ik ben gymdocent en ik geef komend jaar (een
deel van) de gymlessen op de Morgenster. Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd en
heb veel zin om aan de slag te gaan. Naast lesgeven houd ik van zeilen, skiën en
basketbal. Ik woon in Zwolle en ben 23 jaar. Ik kom u vast wel eens tegen op het
plein. Schiet me vooral aan als u vragen hebt of iets wil overleggen!

Hulp gevraagd tijdens de middagpauzes!
Wie komt ons de komende maanden (t/m oktober) op woensdag en donderdag van 11.30-13.00 uur helpen
tijdens de pauze? Of wie wil in de invalgroep om zo nu en dan te komen helpen?
Lees verder om een indruk te krijgen van wat wij doen!
Van 11.30-12.00 uur bieden we hulp in een kleuterklas. We helpen met het openen van lunchtrommel en
bekers, stimuleren kinderen verder (en voldoende) te eten en te drinken, helpen opruimen en schoonmaken
(tafels en snoetjes) en bij het aantrekken en van jassen, zodat de kinderen om 12.00 uur naar buiten
kunnen om lekker te spelen.
Ook wij moeten op tijd klaar zijn, zodat we om 12.00 uur op het plein staan om daar toezicht te houden.
We staan verspreid over het plein, zodat er goed zicht is op het hele plein rondom de school.
De helft van de kinderen speelt van 12.00-12.30 uur buiten. Samen met 2 leerkrachten zijn we op het plein
en proberen we er voor te zorgen dat de kinderen een fijne pauze hebben. We helpen bij ongelukjes,
verdriet of ruzie, maar soms zijn we er ook gewoon voor de gezelligheid en komen kinderen een praatje
met je maken.
Om 12.30 uur gaat de eerste groep kinderen weer naar binnen en komt de tweede groep kinderen buiten
spelen tot 13.00 uur.
De persoon die op het kleuterplein toezicht houdt, begint rond 12.50 uur met het opruimen van het
buitenspeelgoed, zodat de kinderen om 13.00 uur weer naar binnen kunnen en wij weer naar huis.
Lijkt het je leuk om op deze manier betrokken te zijn bij school?
Of ken je iemand (familie, buren, kennissen enz.) die het leuk vindt om dit te doen?
Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover, dus dat is een leuk extraatje!
Daarnaast is het ook ontzettend leuk om (als ouder) te kunnen zien hoe je eigen kind op het schoolplein
speelt. Wil je ons helpen of heb je vragen? Laat het Inge, de groepsleerkracht of ons weten!
Groeten,
Alicia Smoczok (moeder Oscar groep 4),
Conny Bruijns (moeder Sander groep 8),
Ilona Ilbrink (moeder Lorens groep 3, Dylana groep 6 en Steff groep 7)
Linda Kwakkel (moeder Tigo groep 6 en Nick groep 8),
Swastika Rambharse (moeder Waishnawie groep 3 en Simran groep 5) en
Weronika Telman (moeder Melanie groep 6)

Een nieuwe plek in de school
We kunnen ons voorstellen dat het jammer voor u als ouder is dat u niet even om het hoekje kunt kijken in
de klas. Om een beeld te schetsen van de sfeer in de school hebben we een aantal foto’s uit verschillende
klassen. Ook vindt u hier de plattegrond zodat u weet waar welke groep/leerkracht zit.

Kind op Maandag – Ouderbrief
Het nieuwe schooljaar is begonnen!
Na het onverwachte verloop van het afgelopen schooljaar hopen we dat het komende schooljaar meer zal
zijn zoals we gewend zijn. We beginnen dit schooljaar met verhalen uit het boek Exodus.
Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte, waar ze hard moeten werken voor de farao. Zo heeft God hun
leven niet bedoeld; daarom krijgt Mozes de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Mozes twijfelt of hij
wel de geschikte man is om dat te doen, maar uiteindelijk gaat hij toch, samen met zijn broer Aäron, naar
de farao. Als die niet wil luisteren, komen er tien verschrikkelijke plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de
farao dat hij de God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan vertrekken. In de woestijn blijkt dat de
weg naar de vrijheid nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn volk verder op hun weg.
Het thema van deze periode is ‘Vrij!’.
Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk?
Betekent vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt?
Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor jou maar ook voor anderen?
In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid.
Het is een zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn.
Ik hoop dat de kinderen weer veel mooie, inspirerende momenten hebben met deze verhalen!

Jaarkalender 2020-2021
Normaal gesproken krijgt uw kind aan het begin van het schooljaar van ons een jaarkalender mee naar huis.
Op deze jaarkalender vindt u alle belangrijke data van dat schooljaar. Denk hierbij aan de bevrijdingsloop,
korbaltoernooi etc. Dit jaar hebben wij geen data doorgekregen van verschillende partijen omdat het jaar
en nog heel onzeker uitziet. Wij hebben dan ook besloten dit jaar geen jaarkalender uit te geven.
Belangrijke data voor onze school vindt u onderaan deze nieuwsbrief en op onze website:

https://www.demorgenster-kampen.nl/

Belangrijke data voor in uw agenda:
Vrijdag 4 september:
Studiemiddag – Leerlingen 12.00 uur vrij!
Dinsdag 8, Donderdag 10 sept: Kennismakingsgesprekken
28-30 september:
Kamp groep 8
30 september:
Start Kinderboekenweek
Maandag 5 oktober:
Studiedag – Leerlingen vrij!
12 oktober:
Start herfstvakantie
Het volgende sternieuws verschijnt op woensdag 23 september.
Fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Susanne Salverda

