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                                                                                                                                                                                                    12-10-2020 

  Op weg naar de Herfstvakantie – even Stilstaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 herfstvakantie 

 19-23 okt.  

3 november  

spreekuur FH. * 

4 november  

dankdag in de klassen. 

5 november  

spreekuur LB. * 

 

*. De vorm wordt nog 

besproken (zie bericht in dit 

Sterjournaal) 

 

 

 

 

 

Colofon 

CNS De Morgenster  

morgenster@cnsnuns-

peet.nl 

 

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 eerste 6 weken van het schooljaar liggen alweer achter ons.  In de afgelopen 

periode hebben er naast de reguliere lessen de nodige activiteiten plaatsgevonden.  

We denken bijvoorbeeld aan alles rondom de Kinderboekenweek. In deze komende 

week gaan we er nog flink tegen aan en zal er het nodige geleerd worden. 

 

De ervaring leert dan, dat de meeste kinderen na 7 a 8 weken weer ‘toe zijn aan 

vakantie’ om zo weer even bij te kunnen komen. We werken daar als het ware naar toe.  

Het volgende Sterjournaal komt pas na de herfstvakantie uit en daarom wensen we alle 

kinderen (en gezinnen) daarom een fijne vakantieweek toe, waarin gespeeld en 

uitgerust kan worden.  We gunnen ze dat natuurlijk van harte! 

 

En… hoe zit dat dan met de leerkrachten? 

 

Even stilstaan… 
Als leerkrachten zijn we druk. U herkent dat vast ook persoonlijk in het dagelijkse 

bestaan van werken, rennen en vliegen en de zorg voor het gezin en de kinderen.  

Daar komt voor u ons ons persoonlijk dan nog alles rondom corona bij. Wat is dat ook 

een geregel en wat vraagt het steeds weer om ‘nadenken,’ acties of aanpassingen.’ 
Daarover straks weer de nodige informatie, maar voor nu het besef dat ‘vakantie of 

geen vakantie,’ het is dan goed om af en toe even ‘stil te staan,’  juist in alle drukte.  

Precies daarover gaat het onderstaande gedicht van Chris Lindhout.  

 

Even dit en even dat.  Even snel op pad.  

 

Om even nog,  voor ik ’t vergeet iets te regelen, want ik weet, 
dat als ik het nu niet vlot doe… gaat het fout. 
 

Ik ben zo moe. 

Moe van dit en moe van dat. Moe van even naar de stad.  

Moe van: of ik iets vergeet.  Moe van: of ik dat wel deed.   

 

Rennen, vliegen, jachten, jagen. Steeds maar verder. Alle dagen.  

Stilstaan, even niets meer moeten.  Stilstaan en  jezelf ontmoeten.  

Waarheen ben ik nu op weg? Is het zinvol wat ik zeg, waaraan ik werk en wat ik 

doe, of word ik alleen maar moe? 

 

Heer, leer mij door het leven leven op de wijze door u gegeven. 

Heer, zodat ik door kan gaan  door af en toe eens stil te staan.  

http://www.morgenster.net/
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 Welkom op school!! 

Madelief van Zeeburg wordt vier jaar en start in groep 1/2b. 

Van harte welkom Madelief, we wensen jou een hele fijne tijd op onze school.  

 Kinderboekenweek 

We kijken terug op een mooie Kinderboekenweek met het team met het thema ‘En toen.’  
We hopen dat alle (extra) leesactiviteiten de kinderen goed hebben gedaan en dat hun belangstelling voor boeken 

en lezen is gegroeid! 

 

 Update IKC 

Achter de schermen en in overleg met de MR en het bestuur van CNS werken we verder aan de samenwerking met 

de Petraschool en alles rondom het IKC.  Hiertoe vindt eind oktober overleg plaats tussen de scholen. Zodra er meer 

informatie is, wordt u als ouders/verzorgers geïnformeerd.   

 

 Ouderbijdrage 2020-2021 – een herinnering 

Heel graag herinneren we nu nog eens aan de (vrijwillige) ouderbijdrage. De brief van de ouderraad hierover vindt u 

nog eens in als bijlage bij dit Sterjournaal.  Het is goed om te weten dat de ouderbijdrage wordt ingezet voor de 

bekostiging van bepaalde activiteiten rondom Kerst en Sinterklaas, brunchen met Pasen en dergelijke. Meer 

informatie vindt u in de brief van de ouderraad.  

 

 Corona; continurooster en brief m.b.t. de strippenkaarten. 

Over corona en alles wat daar mee samenhangt valt veel te zeggen. We proberen dit kort te doen, via 3 kopjes 

a. Leerling positief getest op Covid19 ; 

b. Continurooster, onderzoek en verwachtingen;    

c. onkosten TSO en de brief m.b.t. de vraag rondom retourneren reeds betaalde maar niet gebruikte strippenkaart. 

a. Leerling positief getest op Covid19 

               Vorige week vrijdagmiddag werd bekend dat een leerlinge uit gr. 6/7 - die op maandag 5 okt. al uit voorzorg na de  

               kleine pauze al in thuisquantaine ging - positief testte op het Covid19 virus. Die middag en avond zijn direct  

               betrokken in het bijzonder en alle ouders van gr. 5 t/m 8 in het algemeen geïnformeerd. Kort samengevat zijn er 3  

               kinderen die langer dan 15 min. in de directe nabijheid van de positief geteste leerlinge waren nu met ingang van 5  

               okt. ook 10 dagen in thuisquantaine. Hier ook weer uit voorzorg. Deze kinderen hebben geen broertjes of zusjes op  

               de onderbouwlocatie. U begrijpt dat we extra alert zijn. Er zijn nog enkele kinderen die in thuisquantaine zijn gegaan  

               omdat een familie lid positief testte. We zien dit op meer scholen gebeuren.  Zoals we steeds aangeven: we blijven u  

               transparant infomeren. 

 

               b.  Continurooster, onderzoek en verwachtingen    

 

               In de vorige nieuwsbrief lieten we u weten dat er een begeleidingsdienst gevonden die de school zal begeleiden in  

               het onderzoek naar de nieuw schooltijden zodat dit transparant en professioneel wordt uitgevoerd waarbij zowel 
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                leerkrachten als ouders goed geïnformeerd worden. Het intake gesprek met deze begeleidingsdienst is na de  

                herfstvakantie, de verwachting is dat we rond de kerst het onderzoek hebben afgerond. De verwachting is ook dat 

                vanwege Corona, maar ook uit praktische overwegingen (ouders en werkgevers hebben zich aangepast aan de  

                schooltijden) het goed denkbaar is dat (los van het onderzoek) het continurooster ook na de kerstvakantie  

                wordt verlengd. We benadrukken nog eens dat hoewel corona niet de oorzaak was, het virus wel een aanjager  

                was om het reeds lopende onderzoek naar de nieuwe schooltijden (er was voor maart al een werkgroep  

                schooltijden) door te zetten. Als we dit nu goed oppakken weten we ook waar de voorkeuren van de ouders liggen.  

                C. Onkosten TSO en de brief m.b.t. de vraag rondom retourneren reeds betaalde maar niet gebruikte strippenkaart 

                We lieten uw weten dat we vanwege het continurooster (alle kinderen blijven over) op dit moment alle  

                overblijfreserves opmaken. Dit omdat er geen inkomsten meer binnen komen, terwijl er uiteraard wel onkosten  

                zijn.  Aangezien een aantal ouders nog een strippenkaart hadden die nog niet ‘op’ was, zou hier een aparte brief  

                over komen. 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). U vindt de brief in de bijlage.  

  Spreekuren op 3 november (FH) en 5 november (LB) 
 Nu de Corona cijfers ondanks aanscherpingen nog steeds niet de goede kant op gaan en de overheid morgenavond  

 een nieuwe persconferentie heeft ingelast, kunnen we nog niet besluiten hoe we de spreekuren vorm gaan geven.  

 Door Parro kunnen we bijvoorbeeld de “week van de oudergesprekken” organiseren waarbij u als ouders zichzelf   
 kunt inschrijven op een tijd die u het beste past (keuze uit dagen/tijden die de leerkracht klaar zet). Echter of de    

 oudergesprekken live (fysiek) moeten of toch beter digitaal is een vraag waarop we nu nog geen antwoord hebben.  

 De komende dagen zullen we hier als team over spreken en ook de (P)MR betrekken.  

 

 Juf Joanne van Engelen gaat ons verlaten, juf Dianne Wittingen volgt haar op.  

Juf Joanne onze onderwijsassistent op de bovenbouw heeft per 26 oktober een fulltime baan gevonden in de 

kinderopvang. Daarom gaat ze ons verlaten. We vinden dat jammer, maar begrijpen haar keuze. We wensen haar 

alle goeds toe en veel werkplezier. Tegelijkertijd zijn we blij dat we snel een opvolgster konden vinden. Juf Dianne 

Wittingen uit Doorspijk zal de werkzaamheden overnemen van juf Joanne. Juf Dianne is daarom deze week al enkele 

dagen op school te vinden. We het haar natuurlijk van harte welkom bij ons op de Morgenster en wensen haar veel 

zegen en plezier toe bij de werkzaamheden.  

 

 Extra instructie en onderwijs aan groepjes leerlingen en/of groep verkleining op enkele dagdelen door de subsidie 

Corona onderwijs achterstanden.  

Mogelijk hoorde u ervan op het landelijke nieuws. Veel scholen vroegen de overheidssubsidie aan waarmee zij iets 

kunnen doen voor (groepjes) leerlingen om (mogelijke) onderwijs achterstanden te verhelpen. Onze school heeft 

gekozen voor een combinatie van extra gerichte instructie aan groepjes leerlingen (onderbouw) tot een het 

verkleinen van groepen op enkele dagdelen waardoor er meer tijd en meer mogelijkheden ontstaan voor meer en 

doelgerichtere instructie bij vakken als rekenen en (begrijpend) lezen. Juf Elly (onderbouw) en juf Chantal 

(bovenbouw) krijgen een tijdelijke benoeming of uitbreiding van uren. Het is fijn dat ze dit kunnen en willen doen. 

De school legt schriftelijke verantwoording af aan de overheid over de ingezette uren. De MR wordt hierover 

geïnformeerd.  

 reconstructie aan de Bloemhofweg  

Vanaf maandag 12 oktober start de reconstructie aan de Bloemhofweg. Het betreft het gedeelte tussen de 

Oenenburgweg en de Hulstweg. De asfaltverharding wordt opgebroken en vervangen door straatklinkers. Ook wordt 

er een zogenaamd IT-riool (infiltratie-en transportriool) aangelegd en parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit kan tot 

december overlast geven. Mocht het zo zijn dat ouders hun kinderen niet meer kunnen brengen en halen bij het hek 

aan de Bloemhofweg, dan zullen we maatregelen treffen zodat iedereen zijn of haar kind veilig kan brengen en 

halen. 
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 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) 


