
 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 20 januari 2023 

Week van gebed  
Deze week hebben we wat 

meer aandacht besteed aan 

gebed. Samen praten met God 

dat doen we in de klas elke 

dag. Bijzonder om te zien hoe 

kinderen zich openstellen. We 

bidden voor zieke mensen, 

voor huisdieren, voor vrede in oorlogsgebieden en kunnen danken voor de sneeuw. 

In de Bijbel staat dat we alles aan God mogen vragen. Hij geeft ons elke dag genoeg 

kracht om door te gaan. Daar vertrouwen we op! 

 

Namens het team, 

Mattheo Pijnacker Hordijk 

 

 Openochtend 

 

Misschien heeft u het 

al via de socials gezien: 

Op maandagmorgen  

30 januari 2023 

organiseren we een 

openochtend van 

09.00- 12.00 uur. 

 

Kent u nieuwe ouders 

die op zoek zijn naar 

een school in 

ontwikkeling? 

 Geef dit bericht dan 

door! 

 

Graag van te voren 

even aanmelden via de 

mail. 

 

Agenda  

Vr 20 jan 

Nieuwsbrief 8 

 

Ma 30 januari 

09.00-12.00 

Open ochtend LB 

 

Vr 3 feb. 

Studiedag. 

alle kinderen hele dag vrij! 

nieuwsbrief 9 
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 Overblijf moeder/vader/ opa/oma gezocht!  

Welke volwassene wil dinsdag om de week komen overblijven in groep 4?  

We betalen een vrijwilligersvergoeding. Geïnteresseerd? Klik hier. 

 Rapport I 

Op school zijn we ons aan het voorbereiden op het eerste rapport. We ontvangen 

graag de rapporten weer op school.  

 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:  

september:  weet wat je ziet  

oktober:  bewaak je identiteit  

november:  week van de mediawijsheid (in groep 7/8 mediamasters)  

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 januari werken we dus aan het thema: wat je geeft krijg je terug.  

(o.a. over respectvol met elkaar omgaan en online pesten) 

  

 Batterijen Battle 

In november hebben we  

samen 111,8 kilo batterijen 

opgehaald.  

Dat is gemiddeld 500 gram  

per kind. 

De box blijft staan op de  

locatie van de bovenbouw. 

Verzamelen jullie mee?  
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