Liefde is genoeg

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 gecommuniceerd worden.
Bijlagen:
- Folder SPCP
- schooljaarverslag 2020
- vakantierooster
2021/2022
- activiteit welzijnswerk
Meivakantie
26 april t/m 7 mei

10-04-2021

In deze bijzondere tijden met weer een persconferentie op komst, horen we steeds de
nodige ‘getallen’, zien we ‘grafieken en berekeningen.’ Alles om aan te tonen of te
doorgronden dat bepaalde keuzes gemaakt kunnen worden of juist niet. Waarna er
altijd weer verwarring is. Versoepelingen zijn door velen gewenst om ‘lucht’ te krijgen.
Waar de een vindt dat we nog even moeten volhouden, vindt dat ander dat het nu
‘klaar’ moet zijn. De frustratie en (on)begrip komt op ons mensen af via de media en
soms via een (telefoon)gesprek. We maken er deel van uit of zien het met lede ogen
aan..
Vaak vraag ik me af hoe kinderen naar “ons volwassen en dit alles kijken” en dan denk
ik: “Lukt met ons als ouders en school om een (veilige) situatie te creëren waarin ze
blijvend kunnen leren en groeien?” Gelukkig zien we veel kinderen rennen en spelen op
het plein. Vrolijke gezichten, kinderen met humor, leuke gesprekken, waar we ook
weten dat niet elke leerling het gemakkelijk heeft en er soms (grote) zorgen zijn.
Zowel thuis als rondom het leren. Soms zelfs erg ongrijpbaar..
Wat mij in elk geval duidelijk is, is dat ‘onze kinderen’ onze liefde nodig hebben. Dat is
‘gratis, een cadeau’ en het geven is een keuze. Liefde is ook genoeg volgens het
onderstaande gedicht van Chris Lindhout, een (oud) basisschool directeur. Ik geef het u
heel graag mee. Het komt uit de dichtbundel “Goud in handen.”
Liefde is genoeg
Al had ik het mooiste schoolgebouw
en de allerbeste lesboeken,
maar had de Liefde niet,
ik zou arm onderwijs geven
en geen kind iets leren.

Colofon
CNS De Morgenster

morgenster@cnsnunspeet.nl
Locatie Frans
Huismansstraat 20
8072 HH Nunspeet
telefoon 0341 - 25 12 21
Locatie Lijsterbesweg 4
8072 XV Nunspeet
telefoon 0341 - 25 31 26

Sterjournaal 9

Al had ik alle competenties
en was excellent leraar,
maar had de Liefde niet,
mijn woorden waren inhoudsloos
en mijn onderwijs zonder waarde.
Al las ik alles over kinderen
en leerde mijn leven lang,
maar had de liefde niet,
ik was als een vader zonder gevoel,
als een moeder zonder hart.
Al had ik niets,
alleen maar de Liefde,
het zou genoeg zijn
om een kind gelukkig te maken.
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Welkom op school
In groep 1c zijn Isabel Witteveen, Mathilde Bos en Ruben Koerselman gestart.
Zij zijn alle drie 4 jaar geworden. In groep 1/2b Is Jelle Bos erbij gekomen.
Jelle en Mathilde zijn in maart verhuisd van Oegstgeest naar Nunspeet.
Allemaal van harte welkom op De Morgenster!
Terugblik Ouderavond Mindset.
We kijken terug op een mooie (online) ouderavond waarbij René Lous van Het Talentenlab ons aan de hand van een
PowerPoint, filmpjes en voorbeelden veel heeft verteld over het belang van een goede Mindset bij kinderen (en
volwassenen). We werken aan een korte samenvatting om te delen met alle ouders.

Bedankt ouderraad!
Op donderdag 1 april vierden wij het Paasfeest in de groepen. We bedanken de ouderraad voor de leuke zakjes die
zij hadden gemaakt als extraatje bij de lunch. Alles was tot in de puntjes verzorgd en verpakt op een hele leuke
manier!
Vrijdag 23 april vieren wij de Koningsspelen.
Dit wordt natuurlijk anders gevierd dan andere jaren maar het belooft een hele leuke ochtend te worden.
Bij de onderbouw doen we leuke spellen. Kleding waarin kinderen zich makkelijk kunnen bewegen en goede
renschoenen zijn handig op deze dag. Ook mogen de kinderen rood-wit-blauw-oranje verkleed komen op school. Er
zal voor een traktatie gezorgd worden door de ouderraad. De kinderen hoeven dus geen eten en drinken mee te
nemen. Op de bovenbouw gaan de kinderen o.a. een sportieve activiteit doen bij sportcomplex Wiltsangh.
De organisatie (corona proof) ligt bij Nunspeet Beweegt. Op zowel de onderbouw als de bovenbouw locatie gaan we
er een fijne dag van maken!
Over het koningslied
Over de inhoud van het lied van Kinderen voor Kinderen (“Zij aan zij’) is het nodige in het nieuws geweest.
Kort samengevat verwijst een stukje ‘straattaal’ in de tekst (bedoeld of onbedoeld) naar seksuele gemeenschap en is
er een verwijzing naar genderneutraliteit. Het zijn onderwerpen die besproken worden in de maatschappij, maar
onze mening niet verwerkt dienen te worden in een lied voor de Koningspelen bedoeld voor kinderen. Alles
overwegend hebben de scholen van CNS (en dus ook de Morgenster) besloten dat het lied daarmee niet passend is.
We maken daarom geen gebruik van het lied.
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Spreekuur en inschrijven via Parro
In de week van 19-23 april houden wij weer een (telefonisch) spreekuur. U kunt zich daarvoor inschrijven via Parro.
Dit kan vanaf woensdag 14 april 8.00 uur tot vrijdag 16 april 15.00 uur.
Eindtoets groep 8
Op 20,22 en 23 april wordt de CITO-eindtoets afgenomen in groep 8. We wensen de kinderen van groep 8 natuurlijk
veel succes. Jullie hebben de afgelopen periode samen met meester weer hard gewerkt. Dit komt vast goed en we
zijn trots op jullie allemaal!

Formatie 2021/2022 & de miljarden voor het nationaal onderwijsplan

Achter de schermen zijn we al weer bezig met de formatie 2021/2022. We praten dan over de verdeling van de
groepen de inzet van de meester en juffen per groep.
Zoals u ongetwijfeld weet krijgen o.a. bassischolen de komende twee jaren extra gelden om het onderwijs te
verstreken en (eventuele) achterstanden in bepaalde lesstof bij leerlingen weg te werken. Dat is een heel ‘proces’ en
vraagt om het nodige denk- en voorwerk. Op elke school moet er een zogenaamde schoolscan plaatsvinden, waarbij
we als school (IB-er/directeuren in overleg team) een inschatting moeten maken welke leerbehoeftes en
leerproblemen er zijn per kind/groep. Vanzelfsprekend kunnen met deze gelden extra (tijdelijk) personeel aanstellen
en leermaterialen aanschaffen. Daarvoor volgt dus een plan voor twee jaar waarin we als school gaan verwoorden /
uitwerken op welke manier we tegemoet gaan komen aan die leerbehoeften en leerproblemen. De MR van de school
moet dit goedkeuren, uiteraard na een heldere toelichting van de directeur. Hieronder ziet u het schema en tijdspad
zoals we dat hebben ontvangen via het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Heel veel werk dus, maar
wat een (nieuwe) kansen! Wordt vervolgd!
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Update: vordering onderzoek nieuwe schooltijden
Op dit moment ligt het voorstel ‘nieuwe schooltijden’ bij de MR van zowel de Petraschool als de MR van de
Morgenster. N.a.v. van de reactie van de MR-en en/of eventuele vragen wordt het plan (nog) aangepast,
aangescherpt en/of goedgekeurd in concept waarna het in het team besproken wordt en de verdere acties worden
uitgezet. Daarbij past uiteraard oudercommunicatie. Het zal geen verrassing zijn – dit blijkt ook al uit de samenvatting
van de raadpleging - dat het voorstel voor nieuwe schooltijden dicht bij de huidige schooltijden ligt. We houden u op
de hoogte.
Bijlagen bij dit Sterjournaal
Bij deze nieuwsbrief vindt u de nodige bijlagen:
- het vakantierooster 2021/2022 zoals vastgesteld door de GMR
- het schooljaarverslag over 2020 van de Morgenster
- een folder van de SPCP (Stichting Protestants Christelijk Peuterspeelzaalwerk)
- een affiche rondom een activiteit (welzijnswerk)
Meivakantie
Vanaf maandag 26 april begint de meivakantie. Die vakantie duurt twee weken. We zien de kinderen graag allemaal
weer op maandag 10 mei.
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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