
 

                                                                   

 

 

                                                                         Bijlage 1: GMR-verkiezingsbrief 

6 december 2021                                 Donkere dagen… 
Genieten jullie ook zo van de lichtjes die overal 

buiten branden? Kleine details aan huizen of in 

tuinen krijgen meer aandacht. Je oog valt op dingen 

die je anders niet zou zien. Dat is precies wat licht 

doet als het donker is. Zo is het ook in deze dagen 

van advent. In de bijbel was het in de tijd van Jozef 

en Maria duister. De Romeinse overheersing was 

wreed. Een messias werd verwacht.  

Toen, maar nu ook. Juist in deze tijd waarin veel 

onzeker is, is het zeker dat Gods licht nooit dooft. 

 

                                                          Groeten Mattheo Pijnacker Hordijk 

 

 Welkom op school 

Farah Jamous is nieuw bij ons op school gekomen in groep 1/2b! van harte welkom! 

 

 Een snottebel en dan? 

Als school willen we het zo veilig mogelijk voor iedereen houden.  

Het beleid van de overheid is sterk wisselend geweest deze week. 

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft donderdag besloten, na advies van het OMT, dat 

mensen met milde coronaklachten een zelftest kunnen gebruiken. Leerlingen en 

onderwijspersoneel met milde coronaklachten zoals verkoudheid en hoesten, kunnen 

met een negatieve zelftest naar school.  

Bij een positieve zelftest is testen bij de GGD nog steeds nodig.  

 Ouderbijdrage 

Een aantal leerlingen heeft een brief (papieren versie) meegekregen voor de vrijwillige 

ouderbijdrage. 

Wij willen de ouders van die kinderen nogmaals vragen deze ouderbijdrage te betalen 

zodat de Ouderraad activiteiten kan blijven organiseren waar de school geen geld voor 

krijgt. Hier lees je meer over wat de OR doet.  

 

 AVG-meldingen 

In Parro kun je onder de knop privacy voorkeuren je instellingen aangeven en wijzigen.  

De helft van de ouders heeft inmiddels haar voorkeur doorgegeven.  

Onder de noemer Social media plaatsen we nooit individuele kinderen. Namen en 

achternamen worden niet gedeeld. We zouden het fijn vinden als we als school ons 

kunnen profileren op onze socials.  

Hier lees je daar meer over. 
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 Actie Schoenendoos 

De schoenendoosactie in november was een groot succes. We hebben in 

totaal 120 schoenendozen weg kunnen brengen dankzij jullie hulp. 

Veel kinderen hadden een gevulde schoenendoos meegenomen die we 

op school konden versieren.   

Ook was er contant geld binnenkomen om de dozen te versturen. 

Sommige ouders hadden het geld online overgemaakt. We hebben heel 

wat kinderen blij kunnen maken.  

Heel hartelijk bedankt daarvoor!  

 

 

 GMR-verkiezing 

In bijlage 1 lees je dat Rosalie Plette- van Dommelen, moeder van Luciano (2c) bereid is om voor de Morgenster in 

de GMR te gaan zitten.  

 

 De Mediawijsheid  

Op de Morgenster besteden we aandacht aan het mediawijs maken van de kinderen. Niet door alles te verbieden, 

ook niet door alles maar toe te laten. Juist door kinderen te leren het internet en sociale media optimaal te 

gebruiken op een positieve manier en ze te wijzen op de risico’s van hun eigen handelen, willen we de kinderen 
mediawijs maken, zodat ze zelf de goede keuzes kunnen maken.   

Dit doen we d.m.v. 7 thema’s die verspreid door het jaar behandeld worden van groep 1 t/m 8.  
De volgende thema’s worden over het jaar verdeeld volgens onderstaand schema:  

oktober:                     Weet wat je ziet. 

november:               Week van de mediawijsheid, in groep 7/8 mediamasters. 

december:                Bewaak je identiteit. 

januari:                    Wat je geeft krijg je terug. 

februari:                  Houd de klok in de gaten. 

maart:                    Maak goede keuzes. 

april:                       Bescherm je privacy. 

mei/juni:          Zorg voor je eigen veiligheid.  

In de maand december werken we dus aan het thema: bewaak je identiteit.  

Je reputatie is wat mensen over jou denken als ze zien hoe jij je online gedraagt. Wat heb je gepost of welke 

berichten heb je gestuurd? Denk na voordat je iets doet online. Bedenk wat mensen over jou zouden kunnen 

denken als ze iets van jou online zien. Denk na over wat je graag wilt dat mensen over jou denken. Als je wilt kun 

je anoniem of onder een andere naam online zijn. Dan lijkt het gemakkelijk om dingen te doen die je anders niet 

zo snel zou doen. Besef dat je altijd terug te vinden bent en dat anonimiteit geen excuus is om verkeerde dingen 

te doen online. Je moet weten dat bepaalde dingen ook online strafbaar zijn. Denk goed na wie je als vrienden 

toelaat op je online profielen. Als je twijfelt niet doen en praat er met iemand over. Spreek niet zomaar af met 

iemand die je online hebt leren kennen. 

Facebook Morgenster 

Insta Morgenster 

 

 

https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
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