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                                                                                                                                                                                                                  22-03-2021 

  Van het donker naar het licht..   

 

 

 

 

Agenda 

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 gecommuni- 

ceerd worden. 

 

Donderdagmiddag 25  

maart zijn de kinderen 

’s middags vrij i.v.m. 

een online studiemiddag 

van het team (zoals  

gepland en opgenomen 

in de jaarkalender).   

 

 

 

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 

Dit Sterjournaal komt (bewust) een week eerder uit dan gepland. We willen graag het 

een en ander (tijdig) doorgeven als het gaat om een online ouderavond en een aantal 

zaken rondom Pasen. 

 

Als school zijn we al weer drie weken op weg na de voorjaarvakantie en werken toe 

naar de Paasviering. Het is een tijd in het jaar waarin het buiten het weerbeeld weer 

wat lichter wordt en we dus letterlijk op weg zijn vanuit een donkere periode naar het 

licht.   

 

Met Pasen trekken we dan vaak een Bijbelse vergelijking:  door de opstandig van Jezus 

verandert God met Pasen deze donkere wereld, vol zonde en duisternis in een wereld 

vol licht en kleur! Door Jezus mag er licht in je hart zijn.   

 

Het refrein van een kinderliedje verwoordt dat als volgt: 

Van donker naar licht, 

van zwart naar heel veel kleuren. 

Met Pasen kun je verder gaan 

want Jezus is opgestaan, de dood voorbij.  

Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij. 

 

Die Boodschap “Jezus is opgestaan” vertellen we door met Pasen. Zo hopen we vast op 

een goede paasviering, een gezellige paasbrunch en Pasen in het weekend van 4 april.  

Meer over de paasviering en die paasbrunch op school leest u in dit Sterjournaal.  

 
       Een mooi beeld: vanuit het donker van het graf, naar het licht met uitzicht op het kruis. 

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

Groep 1c wordt steeds groter! Zaïra Scheurwater en  

Heide van Zalk zijn er vorige week bijgekomen en deze  

week komen ook Norah Bakker en Leah Smierzchalska  

elke dag in deze groep. Van harte welkom!  

Wij wensen jullie een fijne tijd op De Morgenster. 

 

 

 Ouderavond Mindset 

Op woensdag 31 maart vanaf 19.30 uur organiseren wij een (online) ouderavond. Deze avond wordt verzorgd door 

René Lous van Het Talentenlab. Het thema van de presentatie is 'mindset als basis voor talentontwikkeling'. In de 

bijlage bij dit Sterjournaal kunt u meer lezen over deze avond. Het belooft een hele interessante avond te worden! 

Uw (oudste) kind krijgt volgende week een uitnodiging voor deze avond mee. Ook ontvangt u volgende week de link 

en alle informatie die u nodig heeft om te kunnen inloggen voor deze ouderavond. 

 

 

 Paasviering en paasbrunch 

Op donderdag 1 april vieren wij Pasen in de groepen. We vertellen over het lijden en sterven van Jezus maar ook 

over Zijn opstanding. Jezus leeft! De kinderen krijgen deze dag wat lekkers van de ouderraad bij hun eigen lunch. Het 

is dus de bedoeling dat de kinderen wel gewoon hun eigen lunch meenemen die dag. Om het extra gezellig te 

maken, willen wij vragen of u deze dag een bord, beker en bestek mee wil geven. 

 

 Zwemlessen en muzieklessen beginnen weer 

Vanaf vandaag worden er weer zwemlessen gegeven in de Brake aan groep 5. Meester Gerben begint weer met de 

muzieklessen aan de groepen 1 t/m 4,  een enkele week later volgen dan de groep 5 t/m 8.  

 

 Studiemiddag team – kinderen vrij  

Op donderdagmiddag 25 maart zijn alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur i.v.m. een online studiemiddag voor de 

leerkrachten. Wij gaan ons bezig houden met het thema: begrijpend luisteren. 

 

 Coronatesten voor kinderen 

De Morgenster is alweer enkele weken open. Dagelijks hebben we te maken  

met de maatregelen van Corona. Op school krijgen we vragen over testen bij 

 kinderen.  Op de website van de GGD Noord- en Oost-Gelderland staat het volgende:   

 

Hoe gaat een coronatest bij kinderen?  

Bij onze teststraten hebben we op elke locatie een speciale kinderstraat ingericht. Hier zijn elke dag 

testafnemers aanwezig die goed met kinderen kunnen omgaan. Bij (jonge) kinderen zijn we extra voorzichtig en kan 

het zijn dat we de test wat minder diep afnemen. Dit kan er wel voor zorgen dat de test minder betrouwbaar is. Alle 

kinderen ontvangen na de test een cadeautje en een dapperheidsdiploma. Er zal nooit onder dwang een test 

afgenomen worden.  

 

Wilt u meer informatie? 

- Dit is de website van de GGD NOG: Het testen van kinderen | GGD NOG  

- Dit is een filmpje met uitleg (coronatest) speciaal voor kinderen: https://youtu.be/KOUALf9LpP4 

- Dit is een filmpje van het Jeugdjournaal: De route van je coronatest: van wattenstaafje tot laboratorium | NOS 

Jeugdjournaal 

 

https://www.ggdnog.nl/corona/alles-over-corona/het-testen-van-kinderen
https://youtu.be/KOUALf9LpP4
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2370786-de-route-van-je-coronatest-van-wattenstaafje-tot-laboratorium.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2370786-de-route-van-je-coronatest-van-wattenstaafje-tot-laboratorium.html
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 Privacy voorkeuren  

Wij willen u nogmaals vragen of u uw privacy voorkeuren wilt aangeven via instellingen in de Parro app. 

 

Dan kan als volgt: 

Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

Tik op Privacy-voorkeuren. 

Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.  

 Cito M uitslagen  

Op donderdag 1 april krijgen de kinderen van de groepen 3-8 een envelop mee naar huis met daarin de uitdraai van 

de CITO/midden-uitslagen. Deze uitdraai kunt u voorin het rapport van uw kind stoppen of bewaren en later in het 

rapport stoppen als u dat wilt. In de week van 19-23 april houden wij weer een (telefonisch) spreekuur. Mocht u, 

n.a.v. de CITO-uitslag de leerkracht al eerder willen spreken, geeft u dat dan even bij de leerkracht van uw kind aan. 

 Oproepje van groep 1/2b: Wie heeft voor ons nog kleertjes voor de babyborn om te gebruiken in de huishoek? Graag 

uw reactie aan:wendyvanbronswijk@cnsnunspeet.nl of anitaschipper@cnsnunspeet.nl.  

Alvast hartelijk bedankt 

 

 Welzijnswerk – Het Venster (vrijblijvende informatie: ter kennisgeving) 
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 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) 

 

 

 

 


