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                                                                       De komende periode…….                                                         17-05-2021 

  

 

 

 

 

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. 

 

 

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 

In de komende periode is het vaak extra druk op (basis)scholen. De zomervakantie is in zicht en 

dat betekent simpelweg dat naast de gewone werkzaamheden er voorbereidingen worden 

getroffen voor het nieuwe schooljaar. Dat begint al vroeg. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan 

de formatie 2021/2022; dat is de verdeling van de groepen en de leerkrachten. Lukt het om 

voldoende groepen te vinden en zijn er voldoende leerkrachten? Er wordt geëvalueerd en er 

worden plannen gemaakt als het gaat om de schoolontwikkeling. Vanwege allerlei zaken 

rondom corona was dat laatste zo gemakkelijk nog niet en verschoven sommige plannen.  

 

Natuurlijk wordt er ook nagedacht over het Nationaal Onderwijsherstelplan. Anders gezegd: 

waar staan we als school en hoe kunnen we zinvol en effectief gebruik maken van de beschik-

bare gelden zodat deze ten goede komen aan de brede ontwikkeling van de kinderen?  

 

Natuurlijk gaat ondertussen het dagelijkse onderwijs en het reilen en zeilen op school door.  

De kinderen werken samen met de leerkrachten aan nieuwe doelen en werken zo toe naar de 

laatste (toets)periode waarmee we samen nagaan wat er onderwijskundig bereikt is.  

 

Het meest belangrijke daarbij is en blijft het sociaal-emotioneel welbevinden. Voor de kinderen 

van groep 8 is het in dit op opzicht nog eens extra bijzonder. Deze week ‘halen’ zij de Citotoets 

in die verviel vanwege het feit dat de hele groep in thuisquarantaine moest. Ze gaan binnenkort 

op schoolkamp en studeren hun eindmusical in. Zo werken toe aan het afscheid van de 

(vertrouwde) basisschool. Dat geeft vaak dubbele gevoelens bij kinderen.  

 

Zo zijn alle groepen, alle kinderen en alle leerkrachten druk bezig. Dit ondanks corona, ondanks 

onzekerheden, ondanks onze tekortkomingen en beperkingen. Na mijn laatste brief over corona 

en de gevraagde alertheid ontving enkele mails van ouders.  In al deze mails wezen de ouders 

mij op het vertrouwen dat we als school mogen hebben op onze Hemelse Vader. Hij is erbij.  

 

En… dat is ook zo. Ondanks alles geloven we dat Hij er bij is in de kleinste dingen, dat Hij 

voorziet en dat Hij ons Zijn hand reikt. De vraag is (en die stel ik aan mijzelf) of we Hem wel 

horen en zien. Het onderstaande verhaal met de titel ‘God, laat eens wat van u horen,’ gaat 

daar over.  

 

God,  laat eens wat van u horen             

                                              

De man fluisterde: “God, zeg wat tegen mij.” 

En de tuinfluiter zong zijn lied. 

Maar de man hoorde het niet. 

En de man riep: “God, spreek tegen mij.” 

En de bliksem en onweer raasde langs de hemel. 

Maar de man luisterde er niet naar. 

De man keek in het rond en zei: 

“God, laat mij dan iets van U zien.”  

En de Noordster scheen helder. 

Maar de man zag het niet. 

De man schreeuwde: “God, laat mij een wonder zien.” 

En een nieuw leven werd geboren. 

Maar de man had er geen aandacht voor. 

 

http://www.morgenster.net/
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In wanhoop huilde de man: 

“God, raak mij aan, laat me toch merken dat U er bent.” 

 

En op dat moment stak God zijn hand uit 

en raakte hem aan….. 

… maar de man veegde de vlinder van zijn schouder  

en liep verder.  

 

Dit herinnert ons er aan dat God altijd bij ons is, juist ook in de kleine simpele dingen die we maar al te vaak voor 

vanzelfsprekend aannemen. Zo gaan we verder, in vertrouwen de toekomst tegemoet.  

 

 Welkom op school  

De afgelopen periode zijn er vier nieuwe kinderen gestart in groep 1c. 

Het zijn: Melody Drost, Ezra de Bruin, Susanne Rekers en Wouter Raaijen. 

Wij wensen jullie een hele fijne tijd op De Morgenster! 

 

 Formatie 2021/2022, het Nationaal Onderwijsplan en de rol van de MR 

Achter de schermen wordt er gewerkt aan de verdeling van de groepen en de verdeling van de leerkrachten. Deze week zal het 

team hier over spreken en binnenkort zal ook de (P)MR hierover wordt geïnformeerd. U moet dan denken aan een uitleg over 

welke keuzes waarom gemaakt zijn en worden. De (P)MR heeft hier advies en instemmingrecht bij. Het is de verwachting dat 

begin juli de zogenaamde formatiebrief voor ouders verstuurd wordt. Hierin is dan te lezen hoeveel en welke groepen er gemaakt 

kunnen worden en welke leerkrachten op welke dag voor de groep staan. Ook wordt er in deze brief aanvullende informatie 

gegeven over de inzet van (extra) leerkrachten bijvoorbeeld in verband met het Nationaal Onderwijsplan. Over dat laatste moet 

ook de (P)MR van de school instemming geven. Dat betekent dat de plannen voor juli aan de (P)MR worden voorgelegd.  

 

 Schoolfotograaf  

Graag willen wij u alvast laten weten dat op donderdag 10 juni de schoolfotograaf zal komen. Er worden ook groepsfoto's 

gemaakt. 's Morgens zal de fotograaf bij de onderbouw aanwezig zijn en ‘s middags bij de bovenbouw. Er worden alleen 

individuele foto's en groepsfoto's gemaakt (dus geen broertjes en zusjes samen op de foto). Dit laatste heeft te maken met de 

maatregelen rondom corona. 

 

 Update: vordering onderzoek nieuwe schooltijden  

De (P)MR is in grote lijnen akkoord met het voorstel ‘nieuwe schooltijden.’ Over een aantal onderdelen van het plan wordt nog    

gesproken. Zoals eerder aangeven zijn de verwachte nieuwe en formele schooltijden (vrijwel) hetzelfde als de huidige ‘corona   

schooltijden.’ We houden u op de hoogte en informeren u zodra het definitief is.  

 

 Tweede Pinksterdag 

Maandag 24 mei zijn de kinderen vrij, het is dan Tweede Pinksterdag 

 Schoolkamp groep 8 

Op 26,27 en 28 mei gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. Er wordt aan gewerkt om dit coronaproof te doen. 

U moet dan denken aan een ‘eigen’ groepsbubbel op de kamplocatie en de keuze voor bepaalde groepsactiviteiten. 

We wensen de kinderen de kampleiding een heel fijn kamp toe. Dat gaat vast lukken!. 

 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) 


