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Agenda

Dromen….

14 september
Sterjournaal 2
15 september
Kennismakingsgesprek
17 september
Kennismakingsgesprek
21-25 september
Week tegen het pesten
28 september
Sterjournaal 3
30 september
studiedag team:
leerlingen zijn vrij
Bijlagen:
Week tegen het pesten
brief ouderbijdrage
schoolgids

We zijn vandaag begonnen aan de derde week in het nieuwe schooljaar.
Aan het begin van het schooljaar zijn er dan altijd (nieuwe) verwachtingen;
verwachtingen van ouders, kinderen en leerkrachten over hoe het zal gaan.
Het gaat dan om reële of soms minder reële verwachtingen, maar ook dromen,
wensen of hoop. Bijvoorbeeld de hoop dat het dit jaar beter zal gaan dat het
vorige jaar of de vurige wens dat juist dat ene kind meer aansluiting mag vinden.
De hoop op een fijne samenwerking met een nieuwe collega, de hoop dat corona
niet gaat zorgen dat er klassen naar huis moeten. De wens dat alles rondom het
IKC in goede banen zal worden geleid.. …… en vult u zelf maar in.
of.. de wens van leerkracht, ouder en directeur dat dat de school zich op bepaalde
gebieden verder mag ontwikkelen in het belang van het onderwijs aan de
kinderen..
Dat alles gaat allemaal echt niet vanzelf. Het vraagt om veel inzet, soms flinke
inspanningen, veel overleg, gebed om kracht en wijsheid en bovenal om een
goede samenwerking. Het schooljaar is nog ‘vers en nieuw’ en de eerste plannen
en de uitvoering daarvan zijn gestart. Dan mogen we als kinderen, als ouders en
leerkrachten en directeur zeker ook dromen. Daarover gaat het onderstaande
gedicht van Chris Lindhout.
Een nieuw (school)jaar, een nieuwe dag vol beloften,
vol met dromen, vol verwachtingen, vol plannen, die je uit wilt laten komen.
Een nieuw (school)jaar wordt je gegeven als een druppel in de tijd.
Schitterend in ’t eerste zonlicht, een lichtstraal van de eeuwigheid.

Colofon
CNS De Morgenster

morgenster@cnsnunspeet.nl

Mooie dromen mogen worden tot een echte werkelijkheid.
En verwachtingsvolle plannen tot een baken in de tijd.
Wie zijn dromen mag vervullen, daarvoor kracht en wijsheid krijgt,
weet dat elke dag een gift is. Jaar na jaar, in eeuwigheid.

Locatie Frans
Huismansstraat 20
8072 HH Nunspeet
telefoon 0341 - 25 12 21
Locatie Lijsterbesweg 4
8072 XV Nunspeet
telefoon 0341 - 25 31 26
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Welkom op school!
Sila Naddaf is 12 september 4 jaar geworden en start in groep 1/2b.
Van harte welkom en een fijne tijd op school gewenst!

Schoolgids 2020/2021
De schoolgids is klaar. U vindt deze als bijlage bij dit Sterjournaal. De schoolgids zal z.s.m. op de website
geplaatst worden.

Week tegen het pesten
We schreven hier al over: 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. U leest hier meer over in een bijlage bij dit
Sterjournaal.

Parro en privacy voorkeuren
We hopen dat alle ouders intussen een account in Parro hebben. Met Parro kunt u namelijk verschillende
zaken regelen. Zoals u wellicht weet, is het de bedoeling vanuit de wet op de AVG dat u jaarlijks
toestemming verleent inzake het gebruik van beeldmateriaal. U kunt via Parro heel eenvoudig zelf uw
toestemming voor verschillende privacy zaken m.b.t. beeldmateriaal regelen. U kunt ‘controleren,
aanvullen en/of wijzigen.’ We vragen u dit z.s.m. te doen. Dit is vrij eenvoudig en wordt hieronder
beschreven (of klik op de link voor uitleg)
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registerendoor-ouders
Handleiding: Instellen privacy voorkeuren via Parro.
1. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.

De kennismakingsgesprekken start schooljaar op 15 en 17 september.
U werd hiervoor via Parro uitgenodigd. Niet alle ouders zijn uitgenodigd omdat bij sommigen de
kennismaking met de leerkracht al eerder heeft plaatsgevonden.
Vanwege corona ontving u over de kennismakingsavond al een mail met algemene praktische
aanwijzingen. Voor de onderbouw locatie volgt daarop nog de onderstaande aanvulling zoals u kunt lezen
op de volgende pagina:
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Ouders van kinderen uit de groepen 1 en 2, worden verzocht om via de kleuteringang naar binnen en
ook weer naar buiten te gaan.
Ouders van kinderen uit groep 3 worden verzocht om via de nooddeur bij groep 3 naar binnen en naar
buiten te gaan.
Ouders van kinderen uit groep 4 worden verzocht om via de hoofdingang naar binnen en naar buiten te
gaan.
Bij de verschillende ingangen staan stoelen klaar waarop u kunt plaatsnemen om te wachten en uw
handen te desinfecteren. U wordt opgehaald door de leerkracht van uw kind voor het gesprek. Als u
meerdere kinderen bij de onderbouwlocatie heeft, wilt u hier dan ook rekening mee houden?
Wij hopen op uw begrip en wensen elkaar goede gesprekken toe.

Oproep overblijfouders/overblijfouders
Heel graag doen we hierbij nog een oproep aan belangstellende ouders/verzorgers
(ook als u twijfelt en meer wilt weten) om zich aan te melden om mee te helpen met
het overblijven op zowel de onder als bovenbouw en dan met name op dinsdag en
donderdag. In overleg kunnen de overblijfcoördinatoren met u en het bestaande
overblijfteam kijken op welke dagen/tijden u kunt meedraaien. Ook als u twijfelt en eerst
meer wilt weten over wat er van u verwacht wordt hoe het overblijven in het werk gaat, bent u van harte
welkom om te reageren. Zo kunt u bijdragen aan de doorgang van de school, waarbij ook hetoverblijven
een belangrijk deel van de dag is voor ‘onze kinderen.’ U ontvangt een vergoeding. Wilt u meer informatie
of zich aanmelden? Dan kunt u een mail sturen naar onze coördinatoren:
Rian (bovenbouw) rianvisje@hotmail.com
Suri (onderbouw) m.scheurwater5@upcmail.nl
Kleding
Het is een groot goed dat we in ons land kunnen kiezen welke kleding we mooi vinden en willen dragen.
Dat geldt ook voor school. Er zijn wel wat grenzen aan de keuze van de kleding, waarvan wij vinden dat
bijvoorbeeld een bepaalde opdruk op een T-shirt niet wenselijk of toelaatbaar is. Daaronder valt kleding
die door ons en anderen als aanstootgevend of kwetsend kan worden ervaren. We wijzen er in dit
verband op dat we vinden dat T-shirts met doodshoofden niet passen bij kleding die we op school dragen.
Wilt u hier rekening mee houden? Niet alles kan worden ondervangen. Er is vaak een grijsgebied in deze
zaken. We verwachten van ieder die betrokken is binnen onze school een open communicatie en begrip
als bovengenoemde zaken worden besproken of in dit geval wordt aangegeven.
Ouderbijdrage 2020-2021
In een bijlage bij dit Sterjournaal vindt u de informatiebrief over de ouderbijdrage 2020-2021.
Hierin legt de oudercommissie uit wat de ouderbijdrage is en hoe deze kan worden overgemaakt.
Van harte aanbevolen!
Thuiscontrole hoofdluis en oproep luizenmoeder
Vanwege Corona is er op school nog geen luizen controle. We vragen u daarom alert te zijn en thuis uw
kind(eren) te controleren. Zeker na vakantieperiode is dat belangrijk.
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Hieronder vindt u wat aanwijzingen/tips m.b.t. het zelf controleren (folder RIVM)
Verder zoeken we nog een ouder die wil helpen controleren op de bovenbouw als het weer zover is dat dit
kan. Opgeven kan bij Ilona Wiersma (ilonahofman@msn.com)

Sterjournaal 1 • 2020-2021

4

Tenslotte
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit Sterjournaal dan horen wij dat graag van u.
Hartelijke groet,
Namens het team van CNS de Morgenster
Maaike van Rumpt (locatieleider onderbouw)
Martijn van der Weerd (interim-directeur)
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