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  Gewoon beginnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 
14 september 

Sterjournaal 2 

 

15 september 

Kennismakingsgesprek 

 

17 september 

Kennismakingsgesprek 

 

21-25 september 

Week tegen het pesten 

 

 

Colofon 

CNS De Morgenster 

 

 
Locatie Frans 

Huismansstraat 20 

8072 HH Nunspeet 

telefoon 0341 - 25 12 21 

 
Locatie Lijsterbesweg 4 

8072 XV Nunspeet 

telefoon 0341 - 25 31 26 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

De zomervakantie ligt (bijna) achter ons en de eerste schoolweek ligt voor 

ons.  Volgende week maandag starten we weer. Dan wordt er weer volop 

geleerd en op het plein gespeeld alsof het nooit zomervakantie is geweest. 

Wij gaan – samen met de kinderen - dan ook gewoon beginnen aan een 

nieuw schooljaar. Vol goede moed en frisse zin alsof we nooit zijn 

weggeweest.  Vanzelfsprekend hopen we op een leerzaam en een door God 

gezegend schooljaar. Daarbij werken we graag blijvend aan een goede 

samenwerking en communicatie met u als ouders/ verzorgers. Zo mogen 

we gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen en dat is 
echt een geweldige en dankbare taak.  Volgens het onderstaande gedicht 

van Chris Lindhout kunnen we allemaal ons steentje bijdragen: 

 

Als ik nou eens begin met: 

 Een vriendelijk woord  

 Een glimlach  

 Een arm om de schouder  

 Een gedachte aan jou  

 

Als ik nou eens doorga met: 

 Een positief woord  

 Een belonend gebaar  

 Een aardige knipoog  

 Een moment van aandacht 

 

Als ik me nou eens voorneem: 

  Positief over jou te denken  

 Je als Gods wezen te zien  

 Te begrijpen dat je niet mijn bezit bent  

 Te erkennen dat je een geschenk bent  

 

Wat een prachtig jaar ligt er dan voor me  

               en wat een mooie week  

 een schitterende dag  

 een heerlijk moment  

 

Als ik daar nu eens mee begon 

                                                                                                       Chris Lindhout  

 

mailto:cns@morgenster.net
http://www.morgenster.net/
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 Maandag 31 aug. beginnen we weer 

We starten maandag 31 augustus om 8.30 uur (dit jaar vanwege Corona geen inloop met ouders in de 

school). We hopen alle kinderen weer te mogen begroeten.  Voor de zekerheid vermelden we nog even dat 

er dit jaar (vanwege corona) ook geen CNS-startdienst is. We wensen elkaar een goed en gezegend jaar 

toe.  
 

 Nieuwe leerlingen 

Het schooljaar is weer begonnen. Net als andere jaren starten  

er dan nieuwe leerlingen op de school. Het is vaak best spannend  

als je voor het eerst naar school gaat of als je veranderd bent van  

school. Wij heten de volgende kinderen welkom: Feras en Jana Fadel  

(groep 5/6).  Zij komen al een paar jaar bij ons op de middagen 

naar school. 's Morgens gingen zij naar de taalklas. Corné (groep 6/7  

en Lucas (groep 8) Schaap. Zij zijn verhuisd vanuit Katwijk. Ivar Schouten  

(groep 1/2 A) is 4 jaar geworden in de vakantie. Ook Jamie Boonen start  

dit schooljaar in groep 1/2A. Van harte welkom! 

 
 Schoolkalender 2020/2021 

In de bijlage vindt u nog eens de schoolkalender voor ouders/verzorgers. Daarop is een wijziging te 

vonden: de voorjaarsmarkt is vanwege het voetbaltoernooi dat gepland is op 14 april verschoven naar 7 

april.  
 

 Personeel; nieuwe collega 

Het team van de Morgenster is versterkt met een aantal nieuwe collega’s. Voor de vakantie mocht ik 
(meester Martijn) mij al via een brief voorstellen. We heten ook Chantal Mulder van harte welkom. Zij liep 

vorig jaar haar LIO stage bij ons en is nu startklaar om samen met juf Willeke les te geven aan groep 3.  

 

 Schoolgids 2020/2021 

De schoolgids is bijna klaar. Het is de verwachting dat we deze volgende week aan u kunnen mailen en op 

de website kunnen plaatsen.  

 

 Corona algemeen en het nieuwe schooljaar 

Bij dit Sterjournaal vindt u als bijlage een brief rondom Corona en de start van het nieuwe schooljaar. 

Hierin leest u de nodige informatie rondom de afspraken en algemene coronamaatregelingen.  

 

 Corona en activiteiten op de jaarkalender 

Alle ontwikkelingen rondom Corona tijdens de vakantie (de besmettingen liepen op) hebben er zeker niet 

toe geleid dat de maatregelen zijn versoepeld. Anders gezegd: het samenkomen van grote groepen ouders 

op 1,5 meter afstand in een beperkte ruimte kan niet en dat vraagt soms om wat aanpassingen. Het team 

zal bespreken op welke (creatieve) wijze we deze avonden/activiteiten kunnen vormgeven. We zullen u 

hier steeds zo spoedig als mogelijk over informeren.  

 

 Corona en onderzoek schooltijden 

Zoals voor de zomervakantie werd meegedeeld zal er een onderzoek komen onder ouders en team 

rondom de schooltijden. Dit onderzoek zal binnen afzienbare tijd professioneel worden opgepakt waarbij  
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 we een extern bureau inschakelen. Uiteraard de (G)MR zal worden meegenomen en geïnformeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Week tegen het pesten 

In de Week Tegen Pesten 2020 (van 21 t/m 25 september) staat het aanpakken van pesten en het werken 

aan een veilige school centraal. Dit jaar is het motto Samen aan zet. Wij doen mee en zetten zo samen 

stappen naar een fijne en veilige school. Belangrijk natuurlijk om dit meteen aan de start van een nieuw 

schooljaar te doen.   Meer informatie op: www.weektegenpesten.com 

 

 

 

 Parro 

 

Zoals u wellicht weet, hebben wij de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de communicatie app 'Klasbord'. 

Vanaf aankomend schooljaar gebruiken wij Klasbord niet meer. Vanaf dit schooljaar gaan wij werken met 

de communicatie app ‘Parro’. Parro is direct gekoppeld aan ons administratiesysteem Parnassys.  

 

Deze app heeft veel voordelen. Het wordt voor ons veel makkelijker gemaakt om u op de hoogte te 

houden van activiteiten. Wij kunnen u hiermee ook berichtjes of foto's sturen en we kunnen met deze app 

ook afspraken/gesprekken inplannen en de agenda bijhouden. Wilt u meer weten over Parro? Lees dan 

verder op www.parro.com. Zoek 'Parro' op in de apple App store of google play store op uw telefoon of 

tablet. Voor computer of Windows Phone: Ga naar http://talk.parro.com  

 

Meer informatie vindt u op: https://support.parro.com/hc/nl/categories/115000062149-Ouder 

De leerkracht stuurt u binnenkort vanuit Parro  een uitnodigingsmail naar uw e-mailadres. Hierin staan o.a. 

de instructies en de koppelcode die u als ouder nodig heeft om een account aan te maken. De koppelcode 

verloopt na 21 dagen. Mocht u een ander e-mailadres willen gebruiken dan het e-mailadres dat wij nu 

gebruiken voor berichten namens school, laat ons dat dan even weten. We hopen u voldoende te hebben 

geïnformeerd en hopen dat alle ouders binnen een week Parro hebben geïnstalleerd en een account 

hebben aangemaakt.  

 

 Kennismakingsgesprekken start schooljaar 

            Volgende week woensdag 9 september wordt u via onze nieuwe communicatie App - Parro (zie  

            verderop in deze nieuwsbrief) uitgenodigd om zich in te schrijven voor de kennismakingsgesprekken.   

            Via de Parro App kunt u zich inschrijven voor een tijd. Meer informatie hierover volgt.   

            Deze kennismakingsgesprekken op 15 en 17 september gaan dus door met in achtneming van de corona  

            regels.  Hoe we dit organiseren  vermelden we ook in de informatiebrief die gaat over het uitnodigen via  

            Parro en het inschrijven voor het kennismakingsgesprek. 

http://www.weektegenpesten.com/
http://www.parro.com/
http://talk.parro.com/
https://support.parro.com/hc/nl/categories/115000062149-Ouder
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 Gebedsgroep 

Op de Morgenster is er een gebedsgroep voor (groot) ouder(s).  

In de groepen vertellen of schrijven kinderen gebedspunten  

op waarvoor gebeden wordt. Van harte welkom om mee te  

bidden! Op elke derde woensdag van de maand. Wij bidden  

voor de kinderen en alles wat bij de Morgenster betrokken is.  

We beginnen met koffie of thee, daarna een kleine inleiding,  

vervolgens gaan we bidden. Vanaf 8:45u tot 9:45u.  

Aan de Jasmijnweg 26 Nunspeet 

 

Hartelijke groeten en graag tot ziens, 

 

             Aletta Rijkee, Marieke Oudshoorn (06-16060281) 

 

 

 Directievoering en bereikbaarheid interim directeur 2020/2021 
Zoals uw weet nemen Maaike van Rumpt en Martijn van der Weerd de directievoering waar tijdens dit 

schooljaar.  Zowel Maaike als Martijn zijn het aanspreekpunt voor diverse zaken en hebben onderling 

overleg waar dat nodig. U kunt denken aan verlofaanvragen e.d. Martijn (interim directeur) is ook te 

bereiken via martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl of in geval van nood via: 06-13074056 (hele week) 

 

Maaike is doorgaans aanwezig op de locatie aan de Lijsterbesstraat op wel op maandag, dinsdag en 

woensdag. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers met kinderen op de onderbouw. 

Martijn is doorgaans aanwezig op de locatie aan de Frans Huismansstraat op maandagmorgen, 

dinsdagmiddag en de hele donderdag. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers met 

kinderen op de onderbouw en uiteraard eindverantwoordelijk als interim directeur van de school.  

 

 

 

 

 

 Bericht van de ANWB  

 

Weer naar school! 

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid!  
Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school 

mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan 

het leren fietsen?  

 

Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen  

controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.  

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U 

weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.  Ook als ze 

wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele 

andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld. Behalve heel veel oefenen met fietsen en  

mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
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goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het belangrijk dat u, als 

medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.  

 

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd 

een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier 

een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.  

 

Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  

Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 

Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van 

gevaar.  

Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  

Laat u niet afleiden, wees alert. 

Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  

Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé hoeft te 

zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  

 

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 

 

 

 Bijdrage sociaal-culturele activiteiten: zodat iedereen kan meedoen! 

Muziek maken, sporten, het jaarlijkse schoolreisje, kaartjes voor die leuke theatervoorstelling of een 

abonnement op de bibliotheek? Activiteiten waar iedereen graag aan mee zou willen doen, maar die 

helaas niet voor iedereen te betalen zijn. Geldt dat ook voor u? Dan biedt de bijdrage sociaal-culturele 

activiteiten misschien uitkomst. Dit is een regeling voor inwoners met een laag inkomen waarmee u 

bepaalde uitgaven kunt betalen.  Voor volwassenen bedraagt de bijdrage per kalenderjaar maximaal € 
150,- en per kind € 300,-. Hiervan kunt u kosten betalen voor contributies voor bijvoorbeeld muziek- en 

sportverenigingen, de aanschaf van sportkleding, lidmaatschappen voor de krant of bibliotheek, maar ook 

schoolreisjes of kaartjes voor een theatervoorstelling of een museum.  

 

Voor wie is de bijdrage sociaal-culturele activiteiten? 

De bijdrage sociaal-culturele activiteiten is er voor inwoners in onze gemeente die moeten rondkomen van 

een laag inkomen.  

 

Vraag de bijdrage aan! 

Denkt u in aanmerking te komen voor de activiteitenbijdrage?  Download een aanvraagformulier op de 

website en print het uit.  De ingevulde versie stuurt u daarna op naar de gemeente. 

https://www.nunspeet.nl/laag-inkomen-en-uitkering/bijdrage-voor-sport-en-cultuur 

 

 

 Verkeersituatie Frans Huismanstraat 

 

De bewoners van de Frans Huismanstraat zijn de buren van 

onze school. Wij vinden het belangrijk om een goede relatie 

met onze ‘buren’ te hebben. Punt van zorg van de 
bewoners van de Frans Huismanstraat is de  

https://www.nunspeet.nl/laag-inkomen-en-uitkering/bijdrage-voor-sport-en-cultuur
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verkeerssituatie. De straten zijn smal en de 

parkeermogelijkheden zijn beperkt. Daarom willen wij, in 

overleg met deze bewoners, het volgende verzoeken: 

 

• De Frans Huismanstraat is een eenrichtingsweg. 

Houd hier rekening mee. 

• Parkeer uw auto in een parkeervak. Mocht dit niet 

mogelijk zijn dan kunt u uw auto langs de stoeprand 

parkeren. Let er dan wel op dat u geen andere auto’s 
of uitritten blokkeert. 

 

• Laat de motor van uw auto niet draaien als u lang moet wachten. 

 

Namens onze ‘buren’ alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

 Tenslotte 

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit Sterjournaal dan horen wij ze graag van u. 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens het team van CNS de Morgenster  

 

Maaike van Rumpt (locatieleider onderbouw / onderbouw coördinator) 

                 &  

Martijn van der Weerd  (interim-directeur) 


