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                                                                                                                                                                                                    22-11-2020 

  1e Advent a.s. zondag: donkere dagen; op weg naar het Licht..  

 

 

 

 

Agenda 

24 nov. 2020 

Start ouder en leerkracht 

raadpleging nieuwe school 

tijden. 

 

27 nov. 2020 

Voorleeswedstrijd 7/8 

 

4 dec. 2020 

Sinterklaas  

 

7 dec. 2020  

Sterjounaal komt uit  

 

Als bijlagen bij deze nieuws-

brief vindt u twee flyers: 

- flyer student 

orthopedagogiek 

- flyer gym extra  

en een brief van Sinterklaas.  

 

 

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 

Mogelijk zag u het al op het nieuws; door corona en al de beperkingen die dit met zich mee-

brengt, willen veel mensen veel eerder beginnen met het opzetten en optuigen van de 

Kerstboom. Ze verlangen zo naar gezelligheid en licht juist in (deze) donkere dagen.  

 

Van het donker naar het Licht is een bekend beeld en wordt vaak genoemd in de advents-

periode die a.s. zondag al weer aanbreekt.  In de periode van donkere dagen kijken we uit naar 

het ‘Licht der wereld.’  Het ‘Licht’ met een hoofdletter, want het gaat hier over Jezus.   

In Johannes 12 vergelijkt Jezus zichzelf met licht als Hij zegt: “Ik ben een licht in de wereld 

gekomen.”  Waar licht is kan geen duisternis zijn, anders gezegd: ‘licht verdrijft de duisternis.’ 
Dat is ook precies wat Jezus wil doen (en heeft gedaan). Hij is gekomen om de duisternis van de 

wereld te verdrijven en hij wil ons vullen met Zijn Licht.  Dat beeld kan een kind begrijpen. Zoals 

het licht van een zaklantaarn een donkere kamer kan vullen, wil Jezus schijnen in ons hart en 

ons vullen met Zijn liefde.  

 

Het goed nieuws voor groot en klein is dat we met Kerst opnieuw mogen stilstaan bij het feit 

dat Jezus naar onze aarde kwam om onze duisternis/het donker weg te nemen. Dat wordt nog 

eens duidelijk met de woorden van Johannes 12:46 waar staat: “Maar nu is Jezus gekomen, als 

een Licht in de wereld. Zodat ieder die in Hem gelooft in de duisternis niet hoeft te blijven.”   

 

Jezus kwam naar de mens en zette daarmee de eerste stap. Zo heeft God het in zijn Zoon 

mogelijk gemaakt om in Zijn aanwezigheid te komen en Hem te naderen.  Over die voorzichtige 

stap, die wij mogen zetten, gaat het onderstaande gedicht.  

 

Advent 

Wij naderen U, 

      bescheiden 

      devoot, ingetogen 

 

Wij komen naar U 

     stil als kaarslicht 

     zwijgend als een ster 

 

Want wie zijn wij 

dat wij naar U toegaan? 

Wij naderen vol verwachting 

Vol hoop 

      Op vrede, op wijsheid 

      op rust in ons hart  

      

Maar zie, U bent er al 

Voor wij een stap gezet hebben. 

                                                                                                          uit ‘Even Stilstaan’ (Chris Lindhout) 

 

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

Sydney Stolp is 22 november 4 jaar geworden  

en gestart in groep 1/2A.  Een fijne tijd gewenst! 

 

 Sinterklaas 

Er is een brief bezorgd van een pietje bij juf Tiny.  

De brief vinden jullie als bijlage bij dit Sterjournaal 

 

Woensdag 25 november mogen alle kinderen hun  

schoen zetten op school.  Vrijdag 4 december vieren wij Sinterklaas op school.   

 

Helaas niet helemaal zoals we gewend zijn, maar we maken er een mooie dag van voor de kinderen samen met Sint en 

de Pieten!  

 Juf Hennie met pensioen  

Vorige week donderdag informeerden we reeds de ouders/verzorgers van de groep van juf Hennie. Dit i.v.m. de 

voorbereiding om het aan de kinderen te vertellen.  

 

Na bijna 46 jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs en ook nog eens binnen onze huidige organisatie  (van 

Paddenstoel, Wegwijzer tot Morgenster) gaat juf Hennie met welverdiend pensioen. Dat vinden we uiteraard jammer 

voor de school en de kinderen en tegelijkertijd is het een mijlpaal voor juf Hennie. Voor haar zijn de gevoelens ook 

dubbel; aangezien ze met heel veel plezier werkt als kleuterjuf op onze school. Daarom zullen we veel aandacht 

besteden aan het afscheid en willen we zorgen dat e.e.a. goed geregeld wordt.  Een pensionering valt soms niet gelijk 

met het begin van een schooljaar en voor juf Hennie geldt dat ook.  Zij gaat per 1 maart 2021 met eervol (vervroegd) 

pensioen in afstemming met CNS. Er is intussen een (tijdelijke) opvolger tot aan de zomervakantie gevonden. We zullen 

hier t.z.t. over communiceren.  We wensen  juf Hennie een fijne tijd toe in de laatste maanden op school, die - zoals 

gezegd – heel dubbel zullen voelen. Intussen gaan wij het afscheid en alles daarom heen voorbereiden.  

 

Afscheid van juf Hennie en verschuiving rapportavond FH (5 t/m8) 

Het afscheid van juf Hennie zal op donderdag 18 februari worden gevierd. Dat is ook de dag van rapportavond aan de 

FH. Deze avond verschuift daarom naar maandag 15 februari [we zullen dit ook aanpassen op de jaarkalender voor 

ouders die online staat]  

 

Aanstaande dinsdag viert juf Hennie ook haar 65e verjaardag op school. Ook een mijlpaal; de ouders van de leerlingen 

van de onderbouw hebben hier al informatie over gekregen. 

 Onderzoek schooltijden – Webinar een update. 

Vorige week dinsdag 17 november vond het Webinar plaats. Morgen dinsdag 24 november wordt de ouder- en 

leerkracht raadpleging uitgezet.   

 
 Corona - update 

Zo af en toe gaat een leerling/gezin in quarantaine. Dit loopt gelijk op met de trend op de andere scholen. Het lijkt 

daarmee steeds de juiste keuze/maatregel zodat die landelijk geldt. Landelijk gezien gaat het na de aanvankelijk sterkte 

daling van de cijfers, niet helemaal zoals men gehoopt had. Het is - hoe dan ook - belangrijk alert te blijven zowel op 

school (hygiëne) als thuis.  Zoals u weet vervallen steeds de activiteiten met ouders e.d. als dat vanwege corona niet 

kan. Met de december maand in aantocht weten we daarnaast dat de ‘gewone’ griep met (verkoudheidsklachten) in 

aan tocht is. We hopen er het beste van, maar kunnen nooit voorspellen hoe het lopen gaat.  
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In elk geval zijn we dankbaar dat het onderwijs tot op heden – en zo goed als dat kan – door kan gaan. Dat is belangrijk 

voor de kinderen, maar ook voor de gezinnen en alles daarom heen. We bedanken dan ook de collega’s die bijspringen 

en extra invallen op momenten van ziekte of afwezigheid van andere leerkrachten.  

 

 Privacy voorkeuren in Parro 

We herhalen dit regelmatig. Wilt u de privacy voorkeuren rondom uw kind(eren) registeren in Parnassys? 

Dat is ook belangrijk als uw kind voor het eerst op school is. Die registratie van de privacy voorkeuren kan op elk 

worden aangepast. Hieronder leest u nog eens hoe dat werkt in Parro. 

        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.  

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders 
 

 

 Vrijdag 18 december om 12.00 uur vrij i.p.v. 11.00 

In de jaarkalender voor ouders/verzorgers staat een foutje. In tegenstelling tot voorgaande jaren gaat de school op de 

laatste dag voor de kerstvakantie niet om 11.00 uur maar om 12.00 uur uit. Dit zullen we ook aanpassen op de 

jaarkalender voor ouders die online staat.  

 

 

 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. In het vorige Sterjournaal vertelden  

we hier al meer over. Toen gaven we ook aan dat er  

steeds een gesprekkaartje rondom de Mindset in het 

Sterjournaal zou staan. Hiernaast ziet u de volgende..  

We leren kinderen dat (gek genoeg) fouten maken iets 

goeds kan zijn. Want daar leer je iets van..  

 

“Een fout is goud” 

 

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) 

 

 

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders

