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                         Blijven bidden 

Het duurt nog een paar weken, maar op 9 maart is het Biddag.  

Een dag daarop we op school aandacht besteden aan bidden. 

De profeet Daniël zal centraal staan. Hij leidde een bijzonder leven. 

Als kind werd hij weggevoerd en leefde aan het hof van een buitenlandse koning. 

Al snel klom hij op tot raadsheer van de koning. Maar hij had een geheim.  

Door 3x per dag te blijven bidden bleef hij God trouw. Dat kwam hem duur te staan 

en zorgde uiteindelijk voor een plek bij de leeuwen. Maar Gods liefde gaat door! 

Juist in die moeilijke tijd zorgt God voor een Engel die hem beschermt.  

God is niet verandert en luistert nog steeds naar elk gebed.  

Dat vind ik fantastisch. Dat juist als wij denken dat we in moeilijkheden zitten Gods 

liefde er ook voor ons is.  

Mattheo Pijnacker Hordijk 

 

 Afscheid Juf Maaike van Rumpt 

Beste ouders/verzorgers, 

Met heel veel plezier heb ik de afgelopen twaalf jaar gewerkt op De Morgenster als 

groepsleerkracht, onderbouwcoördinator en locatieleider onderbouw.  

Toch ga ik over een paar maanden De Morgenster verlaten. 

Ik ga met ingang van 1 mei a.s. werken als directeur van de Protestants Christelijke 

Basisschool Hoef in Putten voor twee dagen in de week.  

Dit zal ik nog wat gaan uitbreiden met lesgevende taken. 

PCB Hoef is een kleine, christelijke basisschool in Putten.  

Agenda 
 

 

 
Rapport 1 

Wo 23 februari 
 
Voorjaarsvakantie 
Ma 28 feb- vrij 4 maart 
 
10-minuten gesprekken 

Ma 7- vrij 11 maart 
 
Biddag  
Wo 9 maart 
 
Sterjournaal 

Ma 7 maart 
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Ik heb gesolliciteerd naar deze functie omdat het voor mij een mooie, nieuwe stap is en een kans om 

mijzelf te ontwikkelen. Ik heb er erg veel zin in om deze uitdaging aan te gaan. 

Het geeft ook een dubbel gevoel met name omdat ik het nog goed naar mijn zin heb op De Morgenster. 

Ik hoop de komende periode genoeg tijd te hebben om mijn taken op school over te dragen en afscheid te 

nemen van de kinderen, de collega's en van u als ouders. 

Ik bedank u alvast voor het vertrouwen van de afgelopen jaren en wens u, samen met uw kind (eren) een 

mooie toekomst op De Morgenster (en straks in het IKC) en bovenal Gods Zegen toe. 

Hartelijke groet,  

Maaike van Rumpt-Hoogwerff kroon 

Locatieleider onderbouw en groepsleerkracht 1/2C 

De Morgenster 

Hierboven las u het bericht dat juf Maaike de Morgenster gaat verlaten. Dat vinden we heel erg jammer.  

Natuurlijk wensen we haar veel geluk bij haar nieuwe functie. Voor de Morgenster betekent dit dat we 

naast een gewaardeerde juf voor groep 1/2c ook gaan kijken hoe we de managementstructuur verder gaan 

invullen. Zodra daar meer bekend over is hoort u daar meer over.   

 Coöperatief leren 

Op De Morgenster werken wij veel met coöperatieve werkvormen. Coöperatief leren heet ook wel 

samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere 

leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in heterogene 

tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en 

informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. 

De gedachte achter samenwerkend leren is dat zowel de zwakke als de sterke kinderen hiervan leren. De 

zwakke leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en aangemoedigd worden. De sterke leerlingen, omdat zij de 

stof op een hoger niveau leren beheersen als ze het aan anderen uitleggen. 

Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus sprake 

van een cognitief en een sociaal doel. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen 

niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. 

 

 Rapporten en gesprekken 

Om zo veel mogelijk resultaten te kunnen opschrijven hebben we het iets 

uitgesteld. 

Op woensdag 23 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport. 

Wat hebben zij daar hard voor gewerkt.  

De 10-minutengesprekken verschuiven naar de eerste week na de 

voorjaarsvakantie.  

Op woensdag 23 februari zal de gespreksplanner opengaan. 

Vrijdag 25 sluit de planner. Zo weet iedereen de tijden voor de vakantie.  

Veel respect en dank voor het personeel. 

Topsport blijft het om fysiek les te geven en thuiswerk te organiseren. 
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Het is een hele klus om de Cito-toetsen af te nemen met zo veel kinderen die één of meerdere delen 

hebben gemist. 

Ik ben dankbaar voor veel collega's die extra hebben ingevallen om met extra inspanning de school  

zo goed mogelijk draaiend te houden.  

Om dat zo te houden is het belangrijk dat de leerkrachten zo veilig als mogelijk kunnen werken. 

Dus mocht uw kind klachten hebben, dan vragen we met klem om te testen.  

Overleg zo nodig even met de leerkracht. 

 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 februari werken we dus aan het thema: houd de klok in de gaten.  

Internet, gamen en media zijn natuurlijk hartstikke leuk, maar houd wel de klok een beetje in de gaten, 

want er is nog meer in de wereld. Blijf ook spelen met je broers en zussen, vrienden en vriendinnen en 

sporten is ook gezellig en gezond. Hoe kan je erachter komen of je te veel tijd achter een beeldscherm 

doorbrengt? Doe eens een experiment en blijf eens een tijd offline. Hoe voel je je dan? Hoe afhankelijk ben 

je geworden van internet of je mobiel? Wat vind je daarvan? 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. 

 Bedankt! 

Ouders, in deze nieuwsbrief wil ik jullie bedanken voor wie jullie zijn.  

De afgelopen tijd was erg onrustig voor kinderen: 

Groepen zaten thuis, kinderen waren ziek en sommigen kinderen zaten in quarantaine. 

Voor u, als ouders kan dit best wat spanning hebben gegeven.  

Jullie hebben in deze tijd een super prestatie geleverd! 

Bedankt voor jullie begrip en flexibiliteit.  

 

                Facebook Morgenster                       Insta Morgenster 
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