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Agenda

Samen

30 september
studiedag team:
leerlingen zijn vrij

Geachte ouders/verzorgers,

vrijdag 2 oktober
dierendag op school
(knuffels mee)

We zijn samen al weer 4 weken op weg in een bijzondere tijd. Daarbij hebben we de
kinderen weer zien leren, samen spelen en groeien in hun ontwikkeling. Dat is fijn en
stemt tot dankbaarheid. Naast al die mooie dingen, was er het nodige dat om een
aanpassing of om overleg vroeg. Er zijn ook zorgen.
Binnen CNS (de scholen onder dezelfde vlag) zijn de eerste groepen naar huis
‘gestuurd,’ omdat er – ondanks alle inspanningen - simpelweg geen invaller meer te
vinden was. Op de Morgenster ging ook voor het eerst een groep naar huis.

dinsdag 6 oktober
info groep 8 (VO)
maandag 12 oktober
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Gelukkig zijn er binnen CNS juffen en meesters die extra willen invallen en zich
inschrijven voor de invalpool voor alle scholen. Dat is geweldig, we willen lesuitval
natuurlijk zo veel als mogelijk beperken.

Bijlagen:
- brief GGD (inhalen
onderzoeken)
- Kinderboekenweek
(activiteiten)
- Week van de opvoeding

Intussen wordt meer en meer wordt duidelijk dat er een toename in besmettingen is,
terwijl de herfst net is begonnen. Dat vraagt om afstemming en informatie over hoe
we als school zoeken naar oplossingen voor oudercontacten en het (aangepast) door
laten gaan van bepaalde activiteiten of toch het annuleren daarvan.
Voor nu zijn we blij dat ondanks alles de school ‘draait’ en het onderwijs zo goed als
mogelijk doorgaat.
Het is dan steeds weer ‘even stil staan,’… zegeningen tellen, maar ook nadenken en
afstemmen over wat komen gaat. Steeds merken we dan dat we dit wel samen kunnen
en mogen doen.
Dat is toch ook waar het in het onderwijs om draait?
Samen een team zijn, samen zorg dragen (juist in corona tijd) voor de school en de
ontwikkeling van de kinderen?

Colofon
CNS De Morgenster

Samen ouders zijn en oog hebben voor elkaar?
morgenster@cnsnunspeet.nl
Locatie Frans
Huismansstraat 20
8072 HH Nunspeet
telefoon 0341 - 25 12 21
Locatie Lijsterbesweg 4
8072 XV Nunspeet

Samen ons inspannen voor de medemens;
ook omdat Jezus daarin het voorbeeld gaf.
Het gedicht ‘samen’van Chris Lindhout dat u
kunt lezen op de volgende bladzijde gaat
hierover.

telefoon 0341 - 25 31 26
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Samen met jou
Ik kan het niet alleen.
Alleen samen met jou lukt het zegt de Heer
die verdrietige leerling kan jij voor Mij troosten.
dat eenzame meisje kan jij voor Mij aandacht geven.
die vastgelopen moeder kan jij voor Mij verder helpen
dat tobbende kind kan jij voor Mij steun geven
die gepeste jongen kan jij voor Mij veiligheid bieden
want alles wat jij doet aan de ander, doe je namens mij
Ik kan het niet alleen.
Alleen samen met jou lukt het.
Zegt de Heer.

Welkom op school!
Luciano Plette is gestart in groep 1/2 A.
Van harte welkom Luciano en een fijne tijd op school gewenst!
Dierendag
Op vrijdag 2 oktober vieren wij dierendag. De kinderen van de onderbouwgroepen (groepen 1 t/m 4) mogen hun
favoriete dierenknuffel mee de klas in nemen. Dit jaar kunnen zij helaas niet het laatste kwartier van de dag hun
huisdier laten zien op het plein i.v.m de maatregelen rondom Corona.

Kinderboekenweek
Van 30 september tot en met 11 oktober 2020 is het weer tijd voor de Kinderboekenweek. Die staat dit jaar in het
teken van geschiedenis. Onder het motto En toen? gaan we terug in de tijd. Op De Morgenster besteden we
aandacht aan deze Kinderboekenweek van maandag 5 t/m vrijdag 16 oktober. Er zullen verschillende activiteiten
plaatsvinden op school rond het thema geschiedenis, kinderboeken en lezen. Over een aantal van die activiteiten
informeren we u en jullie in de brief die als bijlage bij dit Sterjournaal te vinden is.
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Blokfluitlessen
Graag wil meester Gerben van de Put de blokfluitlessen weer opstarten op de Morgenster.
Hieronder leest u meer informatie.
* De lessen vinden plaats op vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 15.00 uur aan de FH-locatie.
* Kinderen vanaf groep 5 kunnen deelnemen.
* Er is maximaal ruimte voor 12 kinderen (op volgorde van aanmelden)
* Ouders kunnen hun kinderen bij meester Gerben opgeven via de mail
gerbenvandeput@cnsnunspeet.nl
* De benodigdheden zijn een blokfluit (ong. 10 euro) en een lesboek (ong. 20 euro).
De totale kosten bedragen 30 euro. (Meester Gerben zal dit bestellen)
Studiedag 30 september – kinderen vrij
Een herinnering: het team heeft a.s. woensdag een studiedag. Op deze dag zijn de kinderen vrij. Op deze studiedag
zal er overleg zijn met de Petraschool over het IKC, maar gaan we ook aan de slag met de schoolontwikkeling.
Per 1 oktober een nieuwe interim algemeen directeur
Vanaf 1 oktober neemt dhr. Fred van der Ham de werkzaamheden van dhr. Henk Norder over als interim-algemeen
directeur van CNS. Momenteel is dhr. Van der Ham bestuurder bij De Akker, de stichting voor protestants-christelijk
primair onderwijs in Oldebroek.
Ouderbijdrage 2020-2021 - herinnering
In een bijlage bij het vorige Sterjournaal vond u de informatiebrief over de ouderbijdrage 2020-2021. Hierin werd
door de oudercommissie uitgelegd wat de ouderbijdrage is en hoe deze kan worden overgemaakt. Van harte
aanbevolen!
Corona, onderzoek nieuwe schooltijden & verlenging huidige continurooster tot de kerst.
Even terugkijken..
Door het corona virus kozen veel scholen in ons land – na de lockdown – voor een continurooster. Hoofdreden
daarvan is :zoveel mogelijk de haal- en brengbewegingen, waarbij ouders van de kinderen die naar school worden
gebracht te beperken. Tegelijkertijd betekende de onzekerheid van het verloop van het coronavirus voor de
zomervakantie dat we tijdig moesten aangeven dat het continurooster zou worden verlengd van vakantie tot
vakantie periode. Immers moeten ouders en werkgevers zich kunnen voorbereiden en heeft u als ouder/verzorger
uiteraard ook uw werk.
De SKN werkte mee door aan te geven dat zij voorlopig de kinderen die gebruik maakten van de kinderopvang om
14.30 wilden ophalen om de aansluiting beter te maken.
Hoewel corona niet de oorzaak was, was het virus wel een aanjager om het reeds lopende onderzoek naar de
nieuwe schooltijden (er was voor maart al een werkgroep schooltijden) door te zetten. We informeerden u voor de
zomervakantie dat er z.s.m. na de vakantie een onderzoek zou worden gestart rondom de schooltijden.
Hierbij dus een update: intussen is er een begeleidingsdienst gevonden die dit met ons kan oppakken en begeleiden.
Momenteel zijn we met hen in gesprek. De vraag is wat de goede route is. Omdat het onderzoek uitgebreid en
vooral zorgvuldig zal zijn (informeren, onderzoeken, presenteren, controleren en besluiten) is de verwachting dat het
onderzoek zelf tegen de kerst zal zijn afgerond. Dat is later dan bedacht, maar vanuit de gewenste zorgvuldigheid
zeker begrijpelijk en uitgelegd door de begeleidingsdienst.
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Belangrijk is dat alle ouders en personeelsleden goed worden geïnformeerd over mogelijkheden van schooltijden en
de gevolgen daarvan. De (P)MR (personeels- en oudergeleding) als controlerend en adviserend orgaan, speelt hierin
een grote rol. U moet immers weten wat er te kiezen is. Er zijn verschillende voor- en nadelen en deze willen we aan
u voorleggen, gevolgd door een enquête/onderzoek. Dat kost tijd.
Het zal geen verrassing zijn dat het vanwege de huidige situatie (de besmettingen lopen weer op) en het feit dat het
onderzoek naar de nieuwe schooltijden tot de kerst gaat duren, maar natuurlijk ook om praktische redenen (veel is
nu geregeld binnen de gezinnen) het continurooster wordt verlengd tot de kerstvakantie. Daarbij is het denkbaar dat
de verlenging langer dan dat gaat duren.
U begrijpt dat met de komst van het IKC en de samenwerking met de Petraschool, het niet voor hand ligt dat de
scholen gaan werken met verschillende schooltijden. Daarom wordt er ook bij dit onderzoek samengewerkt met de
Petraschool. Wordt vervolgd!

TSO onder- en bovenbouw en de niet opgemaakte strippenkaarten.
We zijn blij met de ouders die ons ondersteunen bij de Tussen Schoolse Opvang. Vanwege het continurooster (alle
kinderen blijven over) maken we op dit moment alle overblijfreserves op. Dit omdat er geen inkomsten meer binnen
komen, terwijl er uiteraard wel onkosten zijn.
Het directieoverleg heeft in overleg met de algemeen directeur bepaald dat geen vrijwillige bijdrage gevraagd wordt
aan ouders. Dit ondanks het gegeven dat veel ouders echt de problematiek wel inzien. Het past echter niet om een
vrijwillige bijdrage te vragen aangezien ook ouders waarvan de kinderen gewoonlijk nooit overbleven nu – door het
continurooster – wel overblijven.
Er is nog iets anders: aangezien een aantal ouders nog een strippenkaart hadden die nog niet ‘op’ was, volgt hier
binnenkort een aparte brief over. In deze brief staat de vraag centraal ‘wat u wilt dat er gebeurt met dat bedrag’
(retour of doneren aan de school gezien de huidige omstandigheden).
In sommige gevallen kan het ook andersom zijn; bijvoorbeeld kinderen bleven over (voor half maart) maar de ouders
moesten nog een strippenkaart aanschaffen. Het vraagt even tijd om dit alles uit te zoeken en dat zal in afstemming
met de overblijf coördinatoren plaatsvinden. Wordt vervolgd: via een brief.
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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