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                                                                                                                                                                                                                  15-01-2021 

  De start van het jaar, de toekomstverwachting. 

 

 

 

 

Agenda 

De agenda en wat wel of  

niet mogelijk is, is erg 

afhankelijk van de Lock-

down en alles daarom  

heen hangt.  

 

Veel activiteiten zijn 

vervallen. Er zal steeds 

vanuit school en/of de  

leerkracht gecommuni- 

ceerd worden. 

.  

 

 

 

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 

Zo aan de start van een nieuw jaar wordt er vaak gesproken over goede 

voornemens. Het gaat dan over doelen stellen en hoop voor een goed  

(of beter) jaar. 

 

Voor 2021 zijn er rondom deze huidige corona crisis op het wereldtoneel maar 

vaak ook zo dicht bij in eigen onze gezinnen, rondom de dagelijkse dingen 

zorgen en veel onzekerheden. De corona crisis en Lock-down is nog niet voorbij. 

We proberen als school, als ouders en als kinderen zo goed als mogelijk om te 

gaan met de omstandigheden.  We weten allemaal dat dit per gezin, per 

persoon en per dag verschillend is. 

 

Het thuisonderwijs, het afstandsleren is complex. Niet ideaal en niet wenselijk. 

Het is en blijft steeds een uitdaging voor ons allemaal en niet in de laatste 

plaats voor de (meeste) gezinnen. Passen en meten om de aandacht te kunnen 

verdelen, schema’s te maken en alles maar weer rond te krijgen.  
 

Dat is niet gemakkelijk. Waardering en respect voor ieders inzet zijn belangrijk, 

natuurlijk, maar we weten dat sommige kinderen en gezinnen het erg moeilijk 

hebben. Laten we daar maar open over zijn. We horen het ook op het landelijke 

nieuws.  We staan als het ware steeds in de crisisstand.  Het kan je verdrietig 

maken of te neergeslagen of misschien zelf wel boos of opstandig. Boos op wie?  

 

En dan is er soms die vraag of God ons wel ziet. Is Hij wel met ons begaan? 

Ik vond een gedicht van Chris Lindhout met de titel “doorgaan.”  Ik heb het 
(cursief gedrukt) iets bewerkt en geef het graag aan ons allen mee: aan ouders 

en aan leerkrachten.  

 

Laten we zo in vertrouwen doorgaan.. voor ‘onze kinderen’ 
 

Doorgaan 

 

Je stop er tijd in, energie. 

Je probeer van alles  

en dan toch 

mislukt het nog. 

 

Jij doet je best. 

vraagt hulp aan anderen 

en je begint weer met je kind  

 

http://www.morgenster.net/
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               Je leest een boek 

              Je zoekt op het internet  

              en pakt het anders aan, 

              maar ’t wil met’ t kind niet gaan.  
 

             Het doet je wat, als het niet lukt, 

             en er moet nog zo veel. 

             Het doet je ergens pijn, 

             want dit kind is aan jouw zorg toevertrouwd.  

             Het moet gelukkig zijn. 

 

             Zo gaat God ook  

             steeds met ons om 

             en blijf hij naast ons staan. 

 

             Keert zich niet af, 

             keert zich niet om, 

             maar blijft met ons begaan.  

 

 

 Welkom op school 

Dat klinkt gek zo tijdens een Lock-down. Toch zijn er nieuwe kinderen op school die zo in het thuisonderwijs 

terecht komen.  Ze zijn pas vier jaar geworden en nu dus bij ons op school. 

Esmée Breevoord en Inge Averesch (groep 1/2A) 

Jenthe Vos en Rosemarijn Vos (groep 1/2B) 

 

Van harte welkom! 

 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 van a.s. donderdag met vertrouwen tegemoet! Er zal ook 

gesproken worden over corona, bestrijding van onderwijsachterstanden e.d.  

 

 Onderzoek schooltijden  

De ouder- en leerkracht raadpleging zijn achter de rug. De resultaten zijn binnen en verstuurd naar de leden 

van de werkgroep. Deze werkgroep komt a.s. donderdagavond voor de 1e keer ‘digitaal’ samen om alle te 
bespreken.    

 

 Persconferentie en een brief op dinsdagvond.  

We gaan er ergens vanuit dat de Lock-down verlengd wordt. In dat geval, moeten ouders zich weer 

opnieuw aanmelden via de directiemail voor de noodopvang. U weet waarschijnlijk uit het landelijke nieuws 

(en dat geldt ook voor de Morgenster) dat de druk op de noodopvang toeneemt.  In principe moeten beide 

ouders een cruciaal beroep hebben. Als het echt niet lukt om oppas te vinden (en dat kan per dag 

verschillen) kan er recht op opvang bestaan en tot op heden uitzonderingen gemaakt worden. Meer 

hierover in de brief van a.s. dinsdag. 
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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. 

 

“Wat ga jij morgen anders aanpakken?”  
 

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) 

 

 


