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                                                                                                                                                                                                                  14-12-2020 

  Kerstviering, kerstvakantie en de jaarwisseling   

 

 

 

 

Agenda 

18 dec. 

Kerstviering in de groep 

 

21 dec. t/m 1 jan. 

Kerstvakantie  

 

11 jan.  

Sterjournaal 7 

.  

 

 

 

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 

 

In het vorige Sterjournaal schreven we al over het nadere kerstfeest. In deze tijd 

waarin het letterlijk snel donker is, gedenken en vieren we met Kerst dat het 

‘Licht der wereld’ gekomen is.  

 

‘Hij voor ons… ’ Dat is de blijde boodschap. 

 

Op de volgende bladzijde leest u meer over de kersviering van a.s. vrijdag.  

 

Wij gaan als school zo samen de laatste week voor de vakantie.  Er is nog het 

nodige te doen. We gaan daar voor, we weten tegelijkertijd dat veel kinderen 

(en ook leerkrachten en ouders/verzorgers) toe zijn aan een vakantieperiode 

om bij te komen en op te laden na al het werk.  Zeker in deze bijzondere tijd.  

 

Daarom hopen we dat de kinderen samen met u als ouders/verzorgers een 

gezegend Kerstfeest en natuurlijk een fijne vakantie mogen beleven. Ondanks 

alle beperkingen en mogelijk nieuwe beperkingen vanwege oplopende 

besmettingen.  

 

Ondanks dat alles blikken we vooruit en wensen we iedereen ook een goede 

jaarwisseling toe.  

 

Wij zien de kinderen – als straks de vakantie weer voorbij is - heel graag weer 

uitgerust en vol frisse moed terug op maandag 4 januari om 08.30 uur. * 

 

We gaan dan weer samen aan de slag! 

 

 

*. (zie stukje over corona verderop in deze nieuwsbrief). 

 
 

. 

 

http://www.morgenster.net/
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 Kerstviering  18 dec. in de groep [let op aanpassing vanwege corona] 

 

Vrijdagmorgen 18 december zullen we samen met de kinderen  

het kerstfeest vieren in de eigen groep. 

 

Wij hadden dit kerstfeest graag met de ouders en met alle  

kinderen van onze school gezamenlijk in de kerk gevierd,  

maar door het coronavirus kan dit helaas niet doorgaan. 

Eten en drinken wordt die vrijdagmorgen door de ouderraad  

verzorgd.  

 

De kinderen krijgen die morgen een kerstattentie mee.  

Geeft u uw kind hiervoor en voor de gemaakte kerstwerkjes 

een tas mee? Wij zien uit naar een gezellig en gezegend kerstfeest  

samen met de kinderen in de groep.  

 

Team van de Morgenster 

 

 Terugblik Sinterklaas 

We kijken terug op een fijn Sinterklaasfeest waarvan de kinderen genoten hebben. Enkele foto’s van Sinterklaas die  
op school overnachtte ziet u hieronder. 
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 Ouders bedankt! 

We bedanken de ouders van de ouderraad voor het versieren van de hal in sinterklaasstijl en daarna Kerstsfeer! 

 Inspectiebezoek  

De onderwijsinspectie bezoekt CNS (en daarmee ook de Morgenster) in de maand januari en februari 2020. Onze 

school is donderdag 14 januari aan de beurt. Vanwege corona vindt het gesprek met de inspecteur via een video 

verbinding plaats. We zien dit gesprek met vertrouwen tegemoet. De MR is intussen geïnformeerd.  

 

 Onderzoek schooltijden  

De ouder- en leerkracht raadpleging zijn achter de rug. We wachten op de resultaten die in januari worden besproken 

met de stuurgroep (ouder/leerkracht/directeur).    

 Corona – update & aanpassing en/of onzekerheid over activiteiten & beslisboom 
Zo af en toe gaat een leerling/gezin in quarantaine vanwege een besmetting van vaak een ouder broer/zus of ouder. 

Dat aantal is iets op gelopen en steeds sturen we hierover een bericht naar de betreffende ouders/verzorgers van de 

groep. Omdat het niet goed gaat met de landelijke cijfers wachten ook wij de nieuwe persconferentie van vanavond af. 

Mocht er naar aanleiding daarvan het e.e.a. voor school van belang zijn, dan informeren wij u daarover.  

 

Zoals u weet vervallen steeds de activiteiten met ouders e.d. als dat vanwege corona niet kan. Voor de maand januari 

betekent dit het volgende: 

 

1.  Maandag 4 januari starten we gewoon om 08.30 uur met de lessen (en niet om 09.30 uur: dit omdat het  

     teamontbijt van de leerkrachten vanwege corona vervalt) 

2.  Schoonmaakavond 13 januari: of deze met aanpassingen door gaat is nog niet duidelijk / we denken hier nog over  

     na.  

 

3.  CNS Open Dag 25 januari: dit vervalt; belangstellende ouder komen langs op afspraak of er is digitaal bezoek.  

 

Tot slot vindt u de nieuwste beslisboom rondom thuis blijven of naar school in de bijlage. 

 Ventilatie; iets frisser in de klas en oplossingen 

Op alle scholen van CNS zijn de ventilatie rapporten binnen. Afhankelijk van de uitkomst van de verschillende 

onderzoek worden er aanpassingen gedaan om de ventilatie te verbeteren. De leerkrachten ventileren ook gedurende 

de dag. Zowel preventief en als ‘frisse lucht boost’ door voor en na schooltijd en in de pauzes de onder en boven ramen 
en deuren open te zetten, maar ook gedurende de dag.  

 

Alles bij elkaar maakt het dat het wat frisser is op school en in de lokalen. We raden daarom aan om de kinderen  

meer ‘laagjes’ aan te (laten) trekken om de kou met de huidige ventilatieregels wat tegen te gaan.  
 

Als het toch eens te fris is, kan de leerkracht toestemming geven aan leerlingen om een jas aan te trekken. Bijv. voor 

leerlingen die wat dichter bij het raam zitten. Natuurlijk is dit even aftasten en zoeken we naar een ventilatie strategie 

die in balans is.  Immers te koud is niet fijn en ook niet goed voor welbevinden en prestaties (van kind en leerkracht) 
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 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 de vorige Sterjournaals 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 het volgende  gesprekskaartje. 

 

Als iets moeilijk is, kun je doorzetten.. je kunt het dan  

waarschijnlijk toch! 

 

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) 

 

 


