Nieuwsbrief december 2016

Aan alle ouders/verzorgers van kinderen van De Morgenster,

Advent
'Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht.
Het wonder komt heel zachtjes aan,
kerstkind wil naar binnen gaan.
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht'
Vier zondagen voor kerstmis begint de Advent.
Advent is een tijd van verwachting.
Binnenkort wordt het kerstkindje geboren.
Buiten wordt het steeds vroeger donker maar binnen laten we het lichter worden door
iedere week één kaarsje meer van de adventskrans aan te steken.
Eerst een, dan twee, drie en vier.
Sint Nicolaas helpt ons bij de voorbereiding voor Kerstmis. Samen met zijn vrolijke helpers
brengt hij ons licht. En "vol verwachting klopt dan ook ons hart...."
We kunnen deze weken gebruiken om langzaam ons kerststalletje op te bouwen. Vanuit de
mineralen wereld komen we in het planten- en dierenrijk tot we in de vierde week bij de
mensen uitkomen.
Op de eerste advent leggen we mooie stenen op een blauwe doek. De kinderen vinden het
fijn om er zelf gevonden steentjes bij te leggen.
Op de tweede advent kunnen we er dennenappels, walnoten, (eventueel goud geschilderd),
mosjes, of dennentakken bij leggen.
Op de derde advent komen de schaapjes en de ezel in een stalletje.

En op de vierde advent kan de engel boven de stal verschijnen en komen Maria en Josef
steeds dichter bij.
Op kerstavond brengt de engel het kerstkindje naar Maria en Josef in de stal.
De nacht van 24 op 25 december is de kerstnacht.
We vieren dit als de zon al over haar diepste punt heen is.
Nu staat er ook binnen in alle huizen een kerstboom en als alle kaarsen branden kan dit een
beeld zijn van het goddelijk licht dat door de geboorte van het kindje bij ons op aarde is
gekomen.
'Er is een kindeke geboren op aard...,
kwam op de aarde voor ons allemaal...

Namen groepen:

Het is gelukt om namen te bedenken voor de 3 groepen van de Morgenster. Mocht je
toevallig op de website hebben gekeken de laatste dagen, dan is het geen verrassing meer
.
Vanaf nu heet:
De babygroep

De Sterrengroep

De peutergroep

De Zonnegroep

De dreumesgroep

De Maangroep

Het is wellicht voor iedereen nog even wennen omdat het nieuw is maar we hopen dat de
namen bij een ieder spoedig geïntegreerd zullen zijn.

Uitnodiging Sterrengroep:

Als het goed is hebben alle ouders van de Sterrengroep deze uitnodiging al ontvangen maar
voor wie het gemist heeft….

Kerstviering De Zonnegroep:

Vanzelfsprekend viert De Zonnegroep ook haar kerstfeest. Dit zal plaatsvinden op woensdag
21 en donderdag 22 december. De uitnodiging hiervoor krijgt u binnenkort van Hilde, Heike
en Marieke.

Vooraankondiging ouderavond:
Op donderdag 23 februari zal Els Brakman, pedagoog en kindertolk, een lezing/workshop
geven over “Warm Ouderschap”. Dit zal plaatsvinden op De Morgenster van 19.30-21.30
uur.
Els neemt ouders mee in het beeld wat zij hebben over ouderschap en de uitdagingen die
daaraan verbonden zijn.
Je ontdekt precies waarin het ouderschap zo mooi én soms ook zo lastig, confronterend en
energie-slurpend kan zijn.
Je gaat vanuit een ander perspectief naar knelpunten en gedragsproblemen kijken én je
ervaart dat jou kind er vooral belang bij heeft dat jij lekker in je vel zit!
Het is een interactieve avond waarin kennis, ideeën en vaardigheden worden uitgewisseld.
meer info: www.warmouderschap.nl
Een officiële uitnodiging van deze ouderavond volgt begin februari.

Nieuwe medewerker:

Zoals sommigen ouders wellicht al hebben opgemerkt hebben we er, naast Karin, nog een
nieuwe collega bij. Dit omdat het belangrijk is om te kunnen werven uit een grote flexibele
pool van ervaren en enthousiaste medewerkers. Op deze manier is de garantie gewaarborgd
dat er altijd iemand beschikbaar is om de dag voor de kinderen mooi en vruchtbaar te
maken.
Onze nieuwe collega heet Kirsten Baartman. Kirsten is schrijfster van prentenboeken en
heeft veel ervaring als pedagogisch medewerker. We wensen Kirsten een mooie tijd bij ons
en we zijn er zeker van dat zij een mooie aanvulling is op ons bestaande team.

Website:

Inmiddels is de website redelijk geüpdatet. De nieuwe horizontale werkwijze van de groepen
en de namen staan nu beschreven. Ook is er een nieuw kopje “biologisch”. Een belangrijk
element die nauwelijks uitgelicht werd op de site en toch de nodige aandacht verdient. Ook
staan de tarieven vermeld. Helemaal af is het nog niet maar een website dient regelmatig
aangepast te worden willen we bij de tijd blijven dus er zullen stapsgewijs kleine, of grote,
verandering plaatsvinden.

Bedankt!

Graag wil ik deze nieuwsbrief gebruiken om een aantal mensen te bedanken voor hun
inbreng van dit jaar.
De OR bedank ik graag voor hun inzet, betrokkenheid en brede kijk en visie. Het is prettig om
in openheid met elkaar te kunnen brainstormen over wat de wensen en vragen zijn of waar
er verbetering kan plaatsvinden.
De visiegroep die het mogelijk heeft gemaakt dat er helderheid en duidelijkheid is gecreëerd
bij het maken van de visie. De visie heeft er onder andere voor gezorgd dat de overgang van
verticale groep naar horizontale groep , soepel is verlopen.
Dank aan het bestuur. Het bestuur heeft er voor gezorgd dat er rust is binnen De
morgenster, waardoor iedereen kan doen waar hij goed in is en waardoor De morgenster
zich kan etaleren in waar het voor staat.
Last but not least, alle leidsters van De Morgenster. Ik wil hen bedanken voor de openheid
waarin ze mij hebben ontvangen, hun flexibiliteit en oprechtheid maar bovenal voor de
warmte die ik ze dagelijks zie uitdragen naar de kinderen . Dank!

Kerstvakantie:

Wellicht overbodig te melden maar toch voor de volledigheid , de Maangroep
(dreumesgroep van Hilde), is beide vrijdagen in de kerstvakantie gesloten.
Maandag 26 december, 2de kerstdag, zijn wij gesloten. Alle andere dagen is de Morgenster
geopend en kunnen de kinderen gewoon bij ons terecht.
Het aantal kinderen dat komt in de kerstvakantie is vanzelfsprekend wat lager dan normaal.
Dit betekent dat de roosters hierop aangepast dienen te worden. Het kan betekenen dat op
sommige dagen de Sterrengroep en Zonnegroep worden samengevoegd. Op deze manier is
het voor de leidsters prettiger om te werken en hebben de kinderen meer vriendjes en
vriendinnetjes om mee te spelen.
Een aantal van de vaste leidsters nemen ook kerstvakantie. Het kan daarom zijn dat u een
andere leidster op de groep van uw kind treft dan u gewend bent. Mocht u hier vragen over
hebben dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leidsters.
Rest mij niets meer te zeggen dan dat wij alle ouders en kinderen alvast een fijn en vredig
kerstfeest wensen!
Team De Morgenster

