09-11-2020

Agenda

Eer uw kinderen..
Ondanks de drukte en onzekerheid op het wereldtoneel, ondanks de roerige tijden,
ondanks leed en verdriet, waarvan we weten dat het er is en kan zijn achter elke
voordeur, zijn we als school met de leerkrachten en de kinderen weer doorgegaan.
Aangepast en anders dan gewoon. Maar.. wat is dan nog gewoon? Of .. spreken wel al
van hoe het was?

Week van de
mediawijsheid
9-13 nov.

Verschillende activiteiten werden (weer) geannuleerd of anders georganiseerd
vanwege de aangekondigde maatregelen tijdens de laatste persconferentie. Ook het
team kan niet meer gezamenlijk vergaderen en moet via aangepaste werkvormen
overleggen en werken aan de schoolontwikkeling. Ook dat is echt niet handig voor de
organisatie en ontwikkeling van een school. We houden ons voor dat het blijvend gaat
om het primaire proces; het onderwijs aan de kinderen.

CNS themaweek
9-15 nov.
voorleeswedstrijd
groep 7/8
27 nov.

Daar gaan we voor en daar moet de (meeste) energie naar uitgaan. Dat doen we niet
gelaten, maar daar staan we voor. De kinderen hebben juist nu uw en onze aandacht
nodig.
Chris Lindhout schreef daar een mooi gedicht over met de titel “Eer uw kinderen.”
“Eren” betekent hier “aandacht bewijzen/hoog achten.”
Dit vraag ik jullie:
Dat jullie je kinderen liefhebben.
Dat jullie hen aandacht geven
en met hen mee leven.
Dat jullie hen troosten als dat nodig is
en niet pas als je tijd hebt.
Dat jullie hen licht geven in de duisternis
en niet als het jullie uitkomt.

Colofon
CNS De Morgenster

morgenster@cnsnunspeet.nl
Locatie Frans
Huismansstraat 20
8072 HH Nunspeet
telefoon 0341 - 25 12 21
Locatie Lijsterbesweg 4
8072 XV Nunspeet
telefoon 0341 - 25 31 26

Dat jullie hen serieus nemen
en hen niet pas accepteren
als ze doen zoals jullie willen.
Dat jullie hen vertellen
dat geluk niet in consumptie zit,
maar dat delen gelukkig maakt
Dat jullie hen voorleven,
het leven dat ik jullie
in Jezus heb voorgeleefd.
Dit vraag ik jullie:
Omdat ook Ik die kinderen liefheb.
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Welkom op school!!
Rosalynn Bax is 1 november vier jaar geworden en gestart in groep 1/2b
Dankdag
Afgelopen woensdag was het dankdag voor gewas en arbeid. In de (verschillende) groepen is hier aandacht aan
besteed. Het is een mooie traditie gekoppeld aan biddag dat aan het begin van het jaar valt (de tweede woensdag
in maart). Dan vragen we aan God een zegen over het werk. Dankdag is zo het ‘dankuwel’ later in het jaar voor alles
wat God gegeven heeft. Het gaat dan om de oogst van het land, maar ook breder; voor alles wat God ons gegeven
heeft. Op de onderbouw werkten verschillende groepen aan dit thema. Dat resulteerde in een verschillende
werkstukken/verwerkingen. Hieronder een voorbeeld uit groep 6/7.

'Luizenpluizen'
Vorige week heeft Ilona Wiersma luizen gecheckt bij de onderbouw. Gelukkig heeft zij verder geen luizen
ontdekt bij kinderen. Wie wil haar de volgende keer helpen? Zij doet het nu alleen maar het zou zo fijn zijn
als er iemand helpt. Graag uw reactie naar ilonahofman@msn.com
Ouderbijdrage
Een aantal ouders heeft een formulier gekregen om alsnog de ouderbijdrage te betalen. We hopen dat u
dat zo spoedig mogelijk wilt doen.
Overblijven
We zijn op zoek naar nieuwe overblijfouders! Voor de bovenbouwlocatie zoeken wij een overblijfhulp voor
de dinsdag. Voor de onderbouwlocatie zoeken wij een hulp voor de donderdag. Wilt u meer informatie
over het overblijven? Neem dan even contact op met Suri Scheurwater voor de onderbouw
(m.scheurwater5@upcmail.nl) of Rian Bakker voor de bovenbouw(rianvisje@hotmail.com).
Alvast heel hartelijk bedankt!
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Update IKC / samenwerking Morgenster/Petraschool
Woensdag 28 oktober kwamen de MR van de Morgenster en de MR van de Petraschool samen voor een gesprek
met onze nieuwe interim Algemeen Directeur van CNS, dhr. Fred van der Ham. Doel van de avond was een nieuwe
verkenning rondom het IKC en samenwerking tussen de scholen. Waar staan we nu? Wat is er allemaal gebeurd of
blijven liggen? Welke partijen, andere organisaties zijn betrokken bij het IKC? Wat zijn de ideeën van het bestuur van
CNS? Wat moet er allemaal gebeuren dit jaar? Zo kwamen er verschillende vragen voorbij. Voor nu is het goed te
weten dat gesprekken zijn opgestart, we (nieuwe directeuren en bestuurders) ons inlezen en we afgesproken
hebben
tijd te zullen steken in alle ontwikkelingen rondom het IKC en daarvoor open en transparant in te zijn. Voor nu
betekent dat eerst veel contact met de (P)MR om nieuwe lijnen uit te zetten en een helder plan van aanpak te
schrijven. Zodra er meer nieuws is zal de (P)MR u informeren in samenwerking met de directie van de school.
Onderzoek schooltijden - Webinar
Via een aparte brief werd u reeds geïnformeerd. Meest belangrijke voor nu is het Webinar voor ouders /leerkrachten
op dinsdag 17 november van 19.30 tot 21.00 uur. U krijgt hiervoor een link zodat u thuis vanaf uw computer/laptop
kunt meekijken en luisteren. Ondertussen stellen we een stuurgroep samen vanuit de MR zij houden toezicht op alle
processen en denken actief mee.
Sinterklaas
Achter de schermen houdt de ouderraad zich bezig met de voorbereidingen op het Sinterklaasfeest. Dit zal ook
aangepast zijn, omdat ook Sinterklaas vast en zeker rekening houdt met de Corona maatregelen. Eind deze week
versieren enkele ouders van de ouderraad de gemeenschapsruimte op de onderbouw (Lijsterbesweg). Hartelijk dank
daarvoor!

Corona
Over corona en alles wat daar mee samenhangt, valt ook deze keer weer het nodige te zeggen. Op landelijk toneel
gebeurt er steeds veel. Sommige zaken hebben effect op de school; andere weer niet. Wel tasten we steeds af wat
onder de gegeven omstandigheden veilig en/of verstandig is en vertrouwen daarbij op uw begrip. Een korte
update/terugblik:
a. Covid update (leerlingen, leerkrachten en ouders)
Ook in de afgelopen weken ging een enkele leerling in thuisquarantaine omdat een familielid positief getest werd.
Soms ook uit voorzorg, waar een test gelukkig negatief was. Hiermee week de school niet af van andere scholen en is
dit een vergelijkbaar beeld.
b. spreekuur/oudergesprekken
Zoals u weet moesten we er vanwege Corona voor kiezen om de oudergesprekken in beginsel digitaal of telefonisch
te houden. Dat heeft nooit de voorkeur; we hopen daarom ook dat - het ondanks alles - goede gesprekken zijn
geweest waarbij we elkaar over en weer hebben kunnen informeren over de kinderen.
c. De openbare kijklessen (gepland op 19 nov.) vervallen.
U begrijpt dat deze lessen zoals vermeld op de jaarkalender voor ouders vervallen.
Schoolwebsite
Meester Leo Kaljouw heeft de afgelopen periode tijd gestoken in het aanpassen/update van de schoolwebsite.
(https://morgenster.net/). Zo zijn er teamfoto’s geplaatst en houden we de website actueel door af en toe stukjes
tekst rondom activiteiten te plaatsen.
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Week van de media wijsheid
In de week van de mediawijsheid (vrijdag 6 – vrijdag 13 november) doen groep 7 en 8 mee aan mediamasters.
MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7
en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Ook in de andere groepen
wordt aandacht besteed aan mediawijsheid

CNS themadienst op 15 november
Volgende week maandag start de CNS themaweek met een
afsluitende dienst op 15 nov. Vanwege Corona zal dit ook
anders gaan. Op school besteden we aandacht aan de themaweek
en de (oudere) kinderen krijgen ook weer een mooi themaboekje
In het voorwoord en op de eerste bladzijde staat:

Download hier het themaboekje met themaliederen, stukjes overdenking en de samenwerkende kerken.
Doen jullie thuis mee?
De Sionskerk wil graag de kinderen uitnodigen om in de dienst van fysiek aanwezig te zijn.
Online zijn de diensten van de Sionskerk ook te volgen. Meer informatie hierover volgt.

Mindset
Mindset Op De Morgenster werken wij sinds een aantal jaren met ‘Mindset’. Mindset op school heeft alles te
maken met je overtuigingen (je manier van denken) over intelligentie en kwaliteiten. Deze overtuigingen hebben
invloed op je gedachten, gevoelens en gedrag. De grondlegger van de mindsettheorie is Carol Dweck.
Zij onderscheidt de fixed (vaste) mindset en de growth (groei) mindset.
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• Vaste mindset: Iemand met een vaste mindset gaat ervan uit dat je intelligentie en kwaliteiten vaststaan. Dit
zorgt ervoor dat hij of zij graag slim wil overkomen. Dat heeft negatieve gevolgen voor onder andere: het leren, de
prestaties, het aangaan van uitdagingen,de inzet en het omgaan met kritiek.
• Groeimindset: Iemand met een groeimindset gaat ervan uit dat je je intelligentie en kwaliteiten verder kunt
ontwikkelen. Je kunt groeien door proberen, doorzetten en oefenen. Je mindset maakt een belangrijk deel van je
persoonlijkheid uit, maar is te veranderen. Door je bewust te zijn van het bestaan kan dat er al voor zorgen dat je
anders gaat denken en reageren. Wanneer je een groeimindset gaat ontwikkelen, zal dat gevolgen hebben voor je
kijk op mogelijkheden, op uitdagingen en ook op je manier van reageren.

Wanneer je ziet dat je leerling of je kind keihard zijn best
heeft gedaan, is niet het resultaat maar de inzet die
geleverd is hetgeen waar het kind een pluim voor krijgt.
Gesprekskaartje dat hoort bij de het werken vanuit de
groeimindset.
We gaan steeds een kaartje laten zien in het Sterjournaal.

Leuk om eens met elkaar over te praten.

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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