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                                                                                                                                                                                                    27-08-2021 

  We beginnen weer.. het kan echt…  
 

Geachte ouders/verzorgers.  

 

De eerste schoolweek ligt voor ons. Maandag gaan we weer beginnen. Dan wordt 

er volop geleerd en - ook dit jaar - weer op het plein gespeeld alsof het nooit 

zomervakantie zal zijn geweest.  Vanzelfsprekend hopen we op een leerzaam, 

prettig en gezegend schooljaar. We wensen elkaar en de (nieuwe) leerlingen in 

het bijzonder een goede tijd en een fijn jaar toe op school.  

 

Wat gaat het jaar ons brengen? Dat weten we niet.  Het zijn bijzondere tijden, in 

een onrustige wereld.  We weten wel dat we goede moed hebben.  Samen met u 

als ouders/verzorgers, samen als team gaan we er voor. 

 

Want, het kan echt…  
Samen met onze Hemelse vader… die ons geloof geeft en kracht…  
Daarover gaat het onderstaande gedicht.  

 

Het kan echt  

Soms wordt de wereld mij te veel. Te veel verdriet en kwaad, 

Te veel oorlog en leed. Maar ’t  gaat zoals als het gaat. 
 

Want wie ben ik dat ik alleen het onheil kan voorkomen? 

Niets stel ik voor en over vrede kan ik alleen maar dromen. 

 

Waarom zou ik in eigen school, binnen mijn eigen klas 

Vertellen over gerechtigheid en hoe het ooit eens was. 

 

O Heer, geef mij het geloof en daardoor ook de kracht. 

Dat het echt kan, die wereld waar iedereen op wacht. 

 

Geef mij de moed om kinderen, waar u zoveel omgeeft. 

Te zeggen dat in deze tijd, Uw wereld toekomst heeft.  

 

 

Chris Lindhout,  

uit de bundel ‘Even Stilstaan’ 
 

 

 

Agenda 

 
30 augustus  

1e schooldag  

 

6 september 

Luizencontrole 

 

14 en 16 september 

Kennismakingsavond 

 

20 september 

Sterjournaal 2 

 

27 september  

Start Week tegen het 

pesten 

 

29 september 

studiedag team: 

leerlingen zijn vrij  

 

Bijlagen:  

jaarkalender voor 

ouders/verzorgers 

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 

http://www.morgenster.net/
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 Start aanstaande maandag 

De kleuters van groep 1/2A (juf Willeke en juf Henrieke)  

en 1/2C (juf Maaike en juf Marieke) worden vanaf 8.15 uur  

verwacht bij hek aan de kant van de Lijsterbesweg. 

 

De kleuters van groep 1/2B (Juf Wendy en juf Anita) worden vanaf dat tijdstip verwacht bij het hek aan de 

Bloemhofweg. Om 8.25 uur gaan de kinderen met de juf naar binnen en gaan de hekken van het 

kleuterplein op slot.  

 

De kinderen van de groepen 3 en 4 worden verwacht op hun eigen plein. Beide hekken zijn daarvoor te 

gebruiken. Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht. De kinderen mogen hun tas op de picknicktafel leggen als ze dat 

willen en gaan spelen tot de bel gaat. Om 8.25 uur gaat de bel en gaan de kinderen met de eigen juf naar 

binnen via de hoofdingang. Op deze manier kunnen alle lessen om 8.30 uur in de klas starten. 

 

De kinderen van groep 5 t/m 8 zien we graag tegemoet op het plein aan de Frans Huismanstraat.  

Als de bel gaat komen ze zoals gewoonlijk via hun eigen ingang naar binnen.  

 

 Nieuwe leerlingen 

Het schooljaar gaat weer beginnen. Net als andere jaren starten er dan nieuwe leerlingen op de school.  

Het is vaak best spannend als je voor het eerst naar school gaat. Wij heten de volgende nieuwe leerlingen 

welkom:  Luca Bultman, Inayah El Quarti, Christiaan van der Top, Roos Groen, Jeftha van den Helder en Thom 

Hulsman. Zij starten maandag voor het eerst bij ons op De Morgenster en een van de kleutergroepen. Wij 

wensen hen veel succes en plezier! 

 

 Corona en de start van het nieuwe jaar 

In de brief van vorige week schreven we als dat er eigenlijk weinig veranderd is. We gaan verder waar we 

voor de zomervakantie gebleven zijn. De beslisboom (wanneer moet mijn kind thuis blijven) is iets 

aangepast en zal dit weekend op de schoolwebsite geplaats worden. Verder gaan we dus door met het 

‘handen wassen’ en mogen kinderen die verkouden zijn (zonder koorts en benauwdheidklachten) naar 

school. Als er een test gedaan moeten worden dan is een zelftest onvoldoende en gaat het altijd om een 

formele GGD test.  

 

 Kennismakingsavonden 

Volgende week woensdag 8 september wordt u via onze communicatie App - Parro uitgenodigd om zich in 

te schrijven voor de kennismakingsgesprekken. Via de Parro App kunt u zich inschrijven voor een tijd.  

De kennismakingsgesprekken op 14  en 16 september gaan dus door. Volgende week ontvangt u meer 

informatie over de manier waarop we dit zullen organiseren. De ouders die het eerst met Parro gaan 

werken, wijzen we vast op de volgende pagina: https://www.parnassys.nl/oplossingen/modules/parro/ouders 

U wordt via de mail uitgenodigd om een account aan te maken voor uw kind.  

 

 Jaarkalender voor ouders/verzorgers  

De jaarkalender zoals u voor de vakantie heeft gekregen, is nog wat aangepast. In de bijlage vindt u de 

nieuwe versie. Alle agendapunten vindt u ook op de website van De Morgenster en in de agenda van Parro. 

 

 

 

 

https://www.parnassys.nl/oplossingen/modules/parro/ouders
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 De schoolgids 2021/2022. 

De schoolgids is af, maar wordt nog even nagelezen. Net als vorig schooljaar verwachten we de schoolgids 

over als bijlage bij de 2e nieuwsbrief (20 sept.) aan u te kunnen versturen en op de schoolwebsite te 

plaatsen.  

 

 Week tegen het pesten 2021  

In de Week Tegen Pesten 2021 (van 27 sept. t/m 1 okt.)  

staat het aanpakken van pesten en het werken aan een  

veilige school centraal.   

Dit jaar is het thema: “Buitensluiten?”  “Uitgesloten!” 

 

 Parro en privacy voorkeuren 

De school werkt met de communicatie app Parro. (Nieuwe) ouders/verzorgers worden uitgenodigd om een 

account aan te maken voor hun kind. Mocht dat nog niet gebeurd zijn, dan volgt deze uitnodiging zo spoedig 

als mogelijk. Zoals u wellicht weet, is het de bedoeling vanuit de wet op de AVG dat u jaarlijks toestemming 

verleent inzake het gebruik van beeldmateriaal. U kunt via Parro heel eenvoudig zelf uw toestemming voor 

verschillende privacy zaken m.b.t. beeldmateriaal regelen. U kunt ‘controleren, aanvullen en/of wijzigen.’  
We vragen u dit z.s.m. te doen. Dit is vrij eenvoudig en wordt hieronder beschreven (of klik op de link voor 

uitleg. https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-

registeren-door-ouders 

Ga naar het groepenscherm 

Tik op Privacy-voorkeuren. 

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

 Vooraankondiging tulpenbollen actie in september/oktober 

De OR organiseert binnenkort een tulpenbollen actie. Meer informatie volgt binnenkort. De opbrengst is 

voor het schoolfonds (ouderraad) en komt ten gunste van de kinderen. Ook is er een gedeelte bestemd voor 

een goed doel.  

 

 Sollicitatie procedure directeur Morgenster  

Voor de zomervakantie werd u door het bestuur geïnformeerd over het feit dat er een interne (sollicitatie) 

procedure loopt waarbij de MR betrokken is en gesproken wordt over het aanstellen van een nieuwe 

directeur. Deze procedure wordt in de maand na de vakantie (zo is de verwachting en dat is de komende 

maand september) afgerond.  Martijn van der Weerd is daarmee nog even betrokken bij de Morgenster als 

interim-directeur. U wordt de komende maand verder geïnformeerd over het verloop van de 

directievoering. 

 

 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) 

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders

