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Agenda

De heropening van de school

De agenda en wat wel of
niet mogelijk is, is erg
afhankelijk van Corona
maatregelen en alles
daarom heen hangt.
Veel activiteiten zijn
vervallen. Er zal steeds
vanuit school en/of de
leerkracht gecommuniceerd worden.
.

Het houdt ons allen in meer of minder mate bezig; de heropening van de school en
daarmee het fysieke lesgeven. Wat komen er dan veel vragen op ons af:
Gaat en kan dat allemaal wel veilig genoeg?
Wat kunnen we kinderen aandoen?
Kan ik wel vertrouwen op de maatregelen?
Zijn er garanties te geven?
Hoe lang gaat het goed?
Wil ik wel dat mijn kind getest wordt, als een klasgenoot positief wordt bevonden?
Hoe moet het dan met het thuisonderwijs als een groep naar huis moet?
Hoe krijg ik het thuis rond met het eigen werk..
Tientallen vragen, verschillende zorgen en verschillende gezinsomstandigheden en dan
ook nog eens wisselende berichten, steeds veranderende protocollen. Denken we
eerst en doen we dan.. of doen we voordat we nadenken? En wat is dan het beste in
kindbelang? Is het nog wel mogelijk om de juiste keuzes te maken? Je wordt toch ook
helemaal dol van alle communicatie…?
U voelt hem aankomen; het is een worsteling; voor velen en niet in de laatste plaats
voor de school; die zo graag het onderwijs wil verzorgen, maar ook de grenzen van wat
mogelijk is, ziet en voelt. Blijft iedereen overeind? Is er nog genoeg personeel inzetbaar
bij uitval van collega’s? Zal er voldoende ‘rust’ en acceptatie zijn?
Wat mag er kan er verwacht worden van ouders, leerkrachten en leidinggevenden?
Het antwoord daarop is in ieder geval liefde voor en betrokkenheid op de kinderen; op
uw kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dan zijn het ‘onze’ kinderen; dan
staat welbevinden en persoonlijke aandacht voor ieder kind nu extra op nummer 1 en
tegelijkertijd op het geven van onderwijs aan de kinderen. En zo gaan we – na (en
ondanks) het barre winterweer - weer starten met fysiek onderwijs; zo goed als we
kunnen en met afspraken en protocollen.
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Intussen bereiden we ons zo goed als mogelijk voor op verschillende scenario’s en
ontwikkelingen. Daarbij is respect voor meningen en keuzes van school en ouders heel
belangrijk. Niet veroordelend; maar invoelend..
We wensen elkaar daarom ook nu het allerbeste, wijsheid, geduld, Gods zegen maar
vooral liefde en zorg voor “onze” kinderen toe. Die kinderen zijn immers wat ons bindt
als school en ouders; in welke lastige en zorgelijke tijden we ons ook bevinden.
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Welkom op school
Esmée Brevoord, Inge Averesch, Jad Wahba en Julia Kroneman uit groep 1/2A en Jenthe Vos en Rosemarijn Vos uit
groep 1/2B zijn deze week voor het eerst op school gekomen! Van harte welkom! We hopen dat jullie een fijne tijd
zullen hebben op De Morgenster!

Corona en de beslisboom (nog even op herhaling)
Over alles rondom Corona is de laatste dagen en zelfs gisteren het nodig gecommuniceerd. Vanwege het gewijzigde
advies rondom verkoudheid (thuisblijven met dringend advies om te testen) is de bekende beslisboom van BOink (als
handreiking en leidraad) aangepast. Er is dus een nieuwe versie van de beslisboom (d.d. 6 februari). Met nieuwe
quarantaineregels, 'snotneuzenbeleid' en testadvies voor kinderen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De
beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom
gecontroleerd en goedgekeurd.Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt
doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.
U vindt de beslisboom hier: https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8boinkajnrivm.pdf
Inspectiebezoek
Het (online) inspectie bezoek is achter de rug. We (directeur en intern begeleiders) kijken terug op een prettig
gesprek met een onderwijsinspecteur die betrokken was en ook aandacht had voor alles rondom Corona. De
inspectie heeft geen zorgen over de school. Dit vanwege gemiddelde goede onderwijskundig opbrengsten van de
school en de aangedragen verantwoording daarover. Daarnaast kon de inspecteur instemmen met de lopende
plannen voor de schoolontwikkeling. Hij gaf nog enkele tips en aanbevelingen waar we ons voordeel mee kunnen
doen. Dit betekent dat er geen (verder en uitgebreider) onderzoek plaatsvindt en onze school over enkele jaren weer
een regulier schoolbezoek van de inspectie kan verwachten.
Onderzoek schooltijden
Intussen zijn er twee stuurgroep bijeenkomsten geweest en heeft er een teamoverleg plaatsgevonden. N.a.v. daarvan
zijn conclusies getrokken en kunnen we u binnenkort uitgebreider informeren over de uitkomst van de raadplegingen
en hoe we nu verder gaan. Er wordt nu gewerkt aan een brief die deze week gemaild zal worden.
Afscheid van juf Hennie van der Horst
Op donderdag 18 februari nemen wij op school afscheid van juf Hennie. Zij is dan 46 jaar werkzaam geweest op onze
school. We hebben een mooi (corona proof)programma voor die dag opgesteld. De ouders/verzorgers van de
kinderen van groep 1/2A krijgen hier een aparte mail over. Voor de kinderen staan er een aantal leuke activiteiten op
het programma. Dit is nog een verrassing voor de juf maar u zult de foto's wel voorbij zien komen.
Ook de kinderen van de bovenbouw krijgen die dag de kans om (digitaal) afscheid te nemen van juf Hennie. Wilt u als
ouder Hennie een (digitale) groet sturen? Dan kan dat via het volgende e-mailadres: janetpolman@cnsnunspeet.nl of
Lijsterbesweg 4,8072 XV t.a.v. Hennie van der Horst.
Wij hopen dat het een mooie (afscheids)dag zal zijn voor iedereen.
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Instroomgroep 1C en een nieuwe collega
Vanaf 1 maart starten wij met een nieuwe kleutergroep (1C) In deze groep komen alle kinderen die vanaf december
vier jaar zijn geworden. Dat betekent dat Esmée, Inge, Jad, Julia, Jenthe en Rosemarijn vanaf 1 maart zullen
overstappen naar deze groep. De ouders van deze kinderen zijn hiervan al op de hoogte gesteld. Daarna zullen er in
de loop van dit schooljaar nog zo'n 15 nieuwe leerlingen bijkomen in deze groep. Op maandagmorgen zal juf Maaike
van Rumpt in deze groep lesgeven en op dinsdag tot en met vrijdag zal juf Marieke de Peinder in deze groep
lesgeven. Juf Marieke komt voor het eerst op onze school werken en zal zich aan u voorstellen via het volgende
Sterjournaal.
Juf Henrieke neemt de groep van juf Hennie over
Zoals u weet, nemen wij op 18 februari afscheid van Juf Hennie. Vanaf 1 maart tot aan het einde van het schooljaar
krijgen de kinderen van groep 1/2A de hele week les van juf Henrieke Mulder.Juf Henrieke zal zich binnenkort ook
even aan u voorstellen via het Sterjournaal. Wij hopen dat Juf Marieke en Juf Henrieke zich snel thuis zullen voelen
op De Morgenster en dat de kinderen snel gewend zullen zijn aan hun nieuwe juf(fen).
Mindset
Mindset Op De Morgenster werken wij sinds een
aantal jaren met de ontwikkeling van een groei ‘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.
We gaven we ook aan dat er steeds een gesprekkaartje
rondom de Mindset in het Sterjournaal zou staan.
Hiernaast ziet u het volgende gesprekskaartje; dat eigenlijk
vooral een gedachte en bewustwording is..
Laat jij je talenten groeien?

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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