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Sterrenkijkersgroep
Ik zit in de sterrenkijkersgroep, dat is een plusgroep voor heel slimme kinderen die
meer uitdaging nodig hebben. Je gaat dan allemaal leuke dingen doen, bijvoorbeeld
"smart games" dat zijn denkspelletjes en dingen uit "het grote vooruitwerklabboek" dan
leer je onderzoeken en ontwerpen. En nog veel meer dingen. Kortom het is heel leuk.
Ivo
Ik vind het heel erg leuk in de
sterrenkijkersgroep. Je hebt een
eigen map waar het schema van de
dag in staat. Er is een boek waar
allemaal opdrachten in staan, dat
boek heet het grote
vooruitwerklabboek.
Thomas
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De plusgroep is leuk, we doen er heel veel spelletjes. Er zijn twee boeken een die heet
‘Ben jij een cheetah?’ en de andere ‘Het grote vooruitwerklabboek’. In het labboek ga je
eerst een proefje/spelletje doen dan moet je een vragenlijst erover invullen. In het
andere boek (Ben jij een cheetah?) hoor je een verhaal en in dat verhaal staan
uitdagingen over hoogbegaafdheid.
Joaquín
De sterrenkijkersgroep is een plusklas
voor slimme kinderen. Er zijn opdrachten
die we met zijn tweeën doen. We zijn
met zijn vieren. Zelf vind ik het heel leuk,
hopelijk de andere ook.
Michael

Vakantierooster 2017-2018
De Morgenster is voor de vakantiespreiding ingedeeld in regio midden. Samen met alle
scholen voor primair en voortgezet onderwijs in een groot gebied rondom Gorinchem is
onderstaande vakantieregeling afgestemd. We hebben ons met dit vakantierooster
gehouden aan de adviesdata van het ministerie voor de regio midden.
De 2 weken Kerstvakantie en één week meivakantie zijn verplichte vakanties voor
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, waarvan niet meer afgeweken mag worden. Je
mag zo’n vakantie wel verlengen, maar niet verkorten of verplaatsen.
Samen met veel scholen voor basisonderwijs in onze regio kiezen we ervoor om de
tweede week van mei 2017 (met Hemelvaartsdag) aan de meivakantie te koppelen,
zodat er één blok van twee weken vakantie ontstaat. Het voortgezet onderwijs kiest
daar niet voor i.v.m. de start van de examens.
De vrije middagen vóór de kerst- en zomervakantie zijn
conform de wens van veel ouders en ook op andere scholen
gebruikelijk. Er zijn twee studiedagen voor het personeel
gereserveerd t.w. woensdag 04-10-2017 en vrijdag 23-022018 (hierdoor wordt de voorjaarsvakantie 2017 met één dag
verlengd - het biedt de wintersporters de mogelijkheid hun
heenreis buiten de drukte om te regelen).
Daarnaast hebben we rond de herfstvakantie 2017 drie verhuisdagen ingeroosterd.
Volgens de bouwplanning zal dan de nieuwe school worden opgeleverd. De kinderen
zijn dan drie dagen extra vrij t.w. 13-10-2017, 23-10-2017 en 24-10-2017. Hun eerste
schooldag in het nieuwe gebouw is dan 25-10-2017. Let op: deze dagen zijn alleen vrij
als de bouwplanning klopt. Als de school eerder/later wordt opgeleverd, gaan we de
verhuisdagen verschuiven. We verwachten rond de zomervakantie 2017 daar meer
duidelijkheid over te kunnen geven.
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zomer 2017: 10-07 t/m 18-08
herfst:
16-10 t/m 20-10
Kerst:
25-12-17 t/m 05-01-18
voorjaar:
23-02 t/m 02-03
Pasen:
30-03 t/m 02-04
meivakantie: 30-04 t/m 11-05
Pinksteren: 21-05
zomer 2018: 16-07 t/m 24-08

vrije dag:
04-10-2017
vrije dagen: 13-10-2017, 23-10-2017 en 24-10-2017 (verhuizing)
vrije middag: 22-12-2017
vrije dag:
23-02-2018
vrije middag: 13-07-2018

Bijzondere (vrije) dagen
- Het Sinterklaasfeest is op dinsdag 5 december 2017 voor alle groepen. Groep 1 en 2
hebben dan een vrije middag. De schooltijden voor alle andere groepen zijn
ongewijzigd.
- Donderdag 21 december 2017 vieren we van 18.30-19.30 uur kerstfeest met alle
groepen. We vinden het vanzelfsprekend dat alle kinderen hierbij aanwezig zijn. De
kinderen van groep 1 en 2 hebben dan ’s middags vrij.
- Alle groepen hebben een paasmaaltijd op donderdag 29 maart
2018. Alle kinderen eten tussen de middag op school. De
schooltijden zijn dan voor alle groepen van 8.30-14.00 uur.
We doen een dringend beroep op u om rekening te houden met
deze data, zodat de voortgang van het onderwijs aan uw
kind(eren) gewaarborgd kan worden.
Let op: U dient zelf de extra kinderopvang bij de BSO aan te
geven. Dat wordt niet door school geregeld.

Kijkavond
Hierbij nodigen wij alle kinderen van groep 1 t/m 8 en hun ouders/verzorgers uit voor
de Kijkavond van maandag 6 februari 2017. Tussen 18.30 en 20.00 uur mogen
kinderen met hun ouders naar school komen om het werk dat gereed ligt te komen
bekijken. De kinderen kunnen hun ouders het werk laten zien en uitleg geven. (In
verband met de privacy, graag alleen het werk van uw eigen kind/jezelf bekijken). De
leerkrachten zijn op de achtergrond aanwezig.
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Verkoop van materialen
Achter de schermen zijn we flink aan het opruimen, omdat niet alles uit het huidige
gebouw meegenomen wordt naar het nieuwe gebouw. Tijdens de kijkavond van
maandag 6 februari 2017 worden er allerlei mooie, oude, waardevolle materialen te
koop aangeboden. Hoe, wat en waar, wordt binnenkort aan u
bekend gemaakt.
Rapporten
De rapporten worden dinsdag 7 februari 2017 mee naar huis
gegeven. Dan is het rapport ook in het Ouderportaal te zien. Het
rapport heeft een nieuw voorblad, maar voor groep 1 en 2 is het
ook inhoudelijk vernieuwd. We zijn er best een beetje trots op en
hopen dat de kinderen en u dat ook zijn.
Spreekavond
Op woensdag 15 februari 2017 houden we spreekavond (enmiddag). Op dinsdag 7 februari vindt u bij het rapport de
bekende brief waarop u aan kunt geven of u een gesprek wilt
met de groepsleerkracht(en) en waarover. Die
formulieren willen we uiterlijk donderdag 9 februari
terug, Dan gaan de leerkrachten de gesprekken in de
gespreksplanner van Basisonline gereedzetten. In de
loop van de middag van donderdag 9 februari krijgt u
(als u of de leerkracht een gesprek heeft aangevraagd)
een bericht in Basisonline dat u kunt intekenen. In dat
bericht wordt uitgelegd hoe u dat kunt doen.

Cito LOVS toetsen
Momenteel worden de Cito LOVS toetsen weer afgenomen. Deze toetsen worden,
afhankelijk van de toets, één of twee keer per jaar
afgenomen om de vorderingen van uw kind op school
goed te kunnen blijven volgen. Ze helpen om inzicht te
krijgen in de ontwikkeling en mogelijkheden van de
leerlingen. Wat kennen en kunnen ze in vergelijking
met hun groepsgenoten? En hoe ontwikkelen hun
vaardigheden zich?
Naast de LOVS toetsen worden er regelmatig toetsen
afgenomen die bij een methode (b.v. rekenen, spelling) horen. Niet altijd komen de
scores van de methode toetsen en de toetsen van het Cito LOVS overeen. Hoe komt
dat?
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Goede cijfers, tegenvallende Cito’s
Het komt geregeld voor dat kinderen die normaal gesproken hoge cijfers halen slechts
matig scoren op Cito-toetsen. Voor u als ouder is dit vaak moeilijk te begrijpen. Toch
laat het verschijnsel zich wel verklaren, al zal de exacte oorzaak per kind verschillen.
Cito-toetsen zijn anders dan methodetoetsen.
De normale cijfers krijgt een kind voor de reguliere toetsen die horen bij de lesmethode,
de zogeheten methodetoetsen. Deze methodetoetsen zijn bedoeld om te controleren of
de leerlingen de lesstof beheersen. Doordat de toetsen aansluiten op hetgeen in de
klas geoefend is, kunnen leerlingen de toets vaak goed maken. De toetsen van Cito
beogen een onderscheid te maken tussen verschillende leerlingen. Door ook
moeilijkere opgaven in een toets op te nemen, krijgen de betere leerlingen de kans om
te laten zien wat ze kunnen. Het is dus moeilijker om een hoge Cito-score te halen dan
een goed cijfer op een methodetoets.
De methode gebonden toetsen sluiten bovendien naadloos aan op de lesstof. Er
worden precies die kennis en vaardigheden getoetst die een kind in de weken eraan
voorafgaand uitgelegd heeft gekregen en intensief heeft geoefend. Deze informatie en
kennis ligt dus nog vers in het geheugen. Cito-toetsen worden eens per half jaar
gehouden. Daardoor kan sommige kennis wat zijn weggezakt. Soms komen er ook
dingen aan de orde die een kind helemaal nog niet heeft geleerd in de klas; de Citotoetsen lopen niet altijd helemaal parallel aan het aanbod in de lesmethodes. Dit is ook
niet de bedoeling. Cito wil namelijk meten welke vaardigheden een kind (al) heeft.
Daarnaast kan de vraagstelling in Cito-toetsen de score beïnvloeden. Zo’n toets ziet er
anders uit dan wat het kind gewend is en de leerlingen moeten zelf bedenken welke
oplossingsstrategie ze moeten gebruiken. Dat is soms best lastig. Zeker in groep 3 en
4 zie je dat kinderen hier aan moeten wennen.

Of andersom: slechte cijfers, hoge Cito’s
Sommige leerlingen maken hun methodetoetsen maar matig, maar scoren ineens in de
hoogste schaal tijdens Cito-toetsen. Dat kan het gevolg zijn van een slechte
werkhouding : het kind heeft niet zo’n zin om zich erg in te spannen of interesseert zich
maar matig voor het schoolvak en doet op gewone toetsen niet bijzonder zijn best.
Maar een Cito-toets is anders, belangrijker, interessanter. Daar gaat hij wel even voor
zitten. Het kan ook zijn dat de leerling onder presteert: de normale stof is te
gemakkelijk en biedt geen uitdaging, maar bij de moeilijkere vragen in de Cito-toets
leeft hij op.
Wat de oorzaak ook is van opvallende verschillen tussen de gewone toetsen en de
Cito-toetsen, voor de leerkracht is zo’n verschil altijd een signaal om na te gaan wat er
aan de hand is. Wanneer er redenen zijn om hierover met ouders te overleggen dan
mag u erop vertrouwen dat dit ook gebeurt.
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Open Dag
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2016-2017
(Deze agenda staat ook op de website vermeld – vaak met extra informatie per
activiteit – met alle activiteiten voor het hele schooljaar)
20-01: Tussendoortje 10
23-01: vanaf 19.00 uur extra ronde schoolschoonmaak lokalen van alle a-groepen en
overige ruimten
24-01: vanaf 19.00 uur extra ronde schoolschoonmaak lokalen van alle b-groepen en
overige ruimten
25-01 t/m 04-02: Nationale Voorleesdagen. Tijdens de voorleesdagen wordt er in de
klas dagelijks minimaal 15 minuten (extra) voorgelezen door de leerkracht en/of
de leerlingen. Het doel is natuurlijk de kinderen enthousiast te maken voor
(voor)lezen en dit laten overbrengen naar thuis.
26-01: Open Dag 2017, tevens inschrijving van nieuwe leerlingen
Tijden; 9.00-17.00 uur en 19.00-20.00 uur
27-01: 13.00 uur inloop 6
01-02: bezoek gemeentehuis Werkendam groep 8a
03-02: Tussendoortje 11
06-02: techniekles van het Gilde voor groep 8a
06-02: 18.30-20.00 uur Kijkavond 2 voor alle groepen. Intekenlijsten voor de
spreekmiddag/-avond liggen klaar.
07-02: ouderportaal open “rapport 1”
07-02: rapporten mee naar huis
08-02 bezoek gemeentehuis Werkendam groep 8b
08-02: 20.00 uur vergadering bestuur
10-02: afspraken oudergesprekken spreekmiddag/-avond mee naar huis
13-02: techniekles van het Gilde voor groep 8b
15-02: Spreekmiddag/-avond 2 - gesprekken op afspraak, tevens Spreekuur van
bestuur (19.30-20.30 uur)
17-02: Tussendoortje 12
24-02: 13.00 uur inloop 7
27-02 t/m 03-03: voorjaarsvakantie
06-03: extra vrije dag voor alle groepen i.v.m. een studiedag personeel
06-03: 20.00 uur vergadering MR
10-03: hoofdluiscontrole
10-03: Tussendoortje 13
22-03: meesters-&juffendag. Op deze dag vieren alle juffen en meesters van
De Morgenster hun verjaardag.
22-03: 20.00 uur vergadering bestuur
24-03: Tussendoortje 14
31-03: 13.00 uur inloop 8
06-04: theoretisch verkeersexamen groep 7
07-04: praktisch verkeersexamen groep 7
07-04: Tussendoortje 15
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