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                                                                     ‘Wat mensen kunnen’                                                                                   7 juni 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 

We zijn samen met u en de kinderen aangekomen in de laatste maanden van het 

schooljaar. De kinderen van groep 8 zijn terug van een fijn schoolkamp en het resultaat 

van de door hen gemaakte Eindtoets is binnen. De kinderen studeren hun eindmuscial 

in en zo werken ze letterlijk toe naar het afscheid van de basisschool. We wensen hen 

daarbij veel succes! 

 

Voor alle andere kinderen is natuurlijk niet minder intensief.  In deze weken worden 

de zogenaamde citotoetsen weer afgenomen om na te gaan wat de onderwijskundige 

resultaten zijn. Achter de schermen wordt - er zoals u weet - druk nagedacht en 

gepuzzeld over de formatie 2021/2022. 

 

Ook is de definitieve uitkomst van de bespreking van de ouder en leerkrachtpeiling 

rondom de nieuwe schooltijden bekend. We zullen u hierover in dit Sterjournaal 

informeren.  

 

In deze nog steeds bijzondere tijden zien we dat ouders en leerkrachten vanuit liefde 

voor kinderen werken, zorg en onderwijs geven.  We wensen elkaar een fijne komende 

periode toe en sluiten af met een  gedicht van Chris Lindhout met de titel: “Wat 

mensen kunnen.”   

 

Mensen kunnen veel, gaan door ondanks dat niet alles vanzelf of gemakkelijk gaat.  

Mensen kunnen niet alles, we hebben niet overal grip op.  Gods schepping; de natuur 

gaat door en Zijn liefde voor ons stopt niet.  Vanuit die gedachte gaan we verder…   

  

      Wat mensen kunnen 

 

      Het is niet mogelijk de zon te verbieden te schijnen,       

      noch de maan om op te gaan. 

 

      Het is niet mogelijk de seizoenen te wisselen,  

      noch de aarde stil te laten staan. 

 

      Noch de vogels het zwijgen op te leggen of de wolken stil te zetten, 

      de regen bevelen niet te vallen. 

  

      De zee zijn eb en vloed te ontnemen, de sterren te doven. 

 

      Dat kunnen wij niet als mensen, geen van allen. 

 

      Net zo min is het onmogelijk,  

      de liefde te stoppen, 

 

      de liefde van mens tot mens 

      en van U voor ons.   

 

      

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

Liza Rekers is 4 jaar geworden en begonnen in groep 1c. Van harte welkom Liza! 

We hopen dat je een fijne tijd zult hebben op De Morgenster. 

 

 Schoolfotograaf 

Op donderdag 10 juni zal de fotograaf op school aanwezig zijn ('s morgens bij de onderbouw en 's middags bij de 

bovenbouw). Er worden dan individuele foto's en groepsfoto's gemaakt. 

 

 Was tas: hulp gevraagd 

Wij zoeken iemand die na de zomervakantie wekelijks de was (handdoeken, theedoeken, vaatdoeken) wil doen van 

de onderbouwlocatie. Elke week haalt u dan op vrijdag de wasmand op en levert u hem op maandag weer in. 

Er staat een vergoeding tegenover van €100,- per schooljaar. 

 

 Eindtoets groep 8. 

Groep 8 maakte de Cito Eindtoets waarbij ze lieten zien wat ze de afgelopen jaren allemaal geleerd hebben op school.  

Dat was veel, de gemiddelde score van groep 8 was dit jaar 538,2. Het landelijke gemiddelde is 534,5.  Dat is een heel 

mooi resultaat en we zijn (heel) trots op elke leerling.  

 

 Afscheid juf Wietske 

Aanstaande woensdag nemen wij afscheid van juf Wietske (onderwijsassistente). Wietske heeft een paar maanden bij 

ons gewerkt maar heeft nu een fulltimebaan gevonden in Wezep. Wij wensen haar veel succes en plezier op haar 

nieuwe school.  

 

 Uitkomst nieuwe schooltijden, continurooster en  overblijven 

Twee vragen werden onderzocht:  

1) Gaan we als school formeel over op een continurooster?  

2) Wat worden dan (formeel) de nieuwe schooltijden?  

 

In de (P)MR is het plan van aanpak en het voorstel besproken. Zoals al aangeven zou de uitkomst volgens verwachting 

dicht bij het huidige ‘corona-nood-continurooster’ liggen. De twee besluiten zijn geworden: 

Besluit 1. Het continurooster zoals ingesteld vanwege corona wordt vanaf schooljaar 2021/2022 formeel ingevoerd.  

                  Daarmee blijven alle kinderen over op school.   

Besluit 2. De huidige schooltijden (corona rooster) worden daarmee ook verlengd.  

 

De Schooltijden 2021/2022 zijn daarmee blijvend: 
  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Dit sluit aan bij de meerderheid van voorkeuren van ouders en leerkrachten. Hierover werd u reeds per brief (febr.) 

geïnformeerd. De MR gaf gelegenheid om nog aanvullende vragen te stellen en/of meningen te delen. We doen daar 

ons voordeel mee.  In het bijzonder benoemen sommige ouders de tijd die er is om te eten voor de kinderen uit de 

jongere groepen. Daar zit soms een spanningsveld. Er moet immers genoeg tijd zijn om te eten, maar ook om even te 

spelen. Er vindt een teamgesprek plaats om na te gaan hoe we dit het beste kunnen organiseren om zo ook  

Dag Groep tijd 

maandag 1 en 2 8.30 uur - 12.00 uur  

 3 t/m 8 8.30 uur - 14.30 uur 

dinsdag 1 t/m 8 8.30 uur - 14.30 uur 

woensdag 1 t/m 8 8.30 uur - 12.15 uur  

donderdag 1 t/m 8 8.30 uur – 14.30 uur 

vrijdag 1 t/m 4 8.30 uur – 12.00 uur  

Vrijdag 5 t/m 8 8.30 uur – 14.30 uur 
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verbeteringen aan te brengen bij het overblijven als geheel. 

 

We zijn momenteel druk bezig om het overblijven na de vakantie in onze school nog beter vorm te geven. Als u daar 

vragen of opmerkingen over heeft, maakt u dan gerust even een afspraak met maaikevanrumpt@cnsnunspeet.nl 

(onderbouw) of martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl (bovenbouw) U bent van harte welkom! Mocht u vragen 

hebben voor de overblijf coördinator, laat het ons dan ook even weten dan regelen wij dat. Het is voor ons fijn als wij 

goed op de hoogte blijven wat er speelt bij ouders. Dat is natuurlijk lastiger nu u niet zomaar de school kunt 

binnenlopen maar we hopen dat de drempel niet te hoog is om een afspraak te maken. Wij communiceren graag met 

ouders over het belang voor onze kinderen. 

 

 Ouders gezocht voor de overblijf 

Zoals u vast weet zijn altijd op zoek naar nieuwe overblijfouders. Onze overblijfcoördinatoren Suri (onderbouw) en 

Rian (bovenbouw) kijken samen met de school al weer naar volgende schooljaar.  We zouden heel graag nieuwe 

overblijfkrachten willen verwelkomen. Wilt u meer informatie, zich aanmelden of heeft u vragen? Neemt u dan 

vrijblijvend contact op met Maaike of Martijn (emailadressen hierboven). In afstemming met onze overblijf-

coördinatoren nemen we dan verder contact met u op voor afstemming. 

  

 Bericht van de MR 

Enige tijd geleden hebben we een oproep gedaan voor een nieuw MR-lid. Tot nu toe heeft 1 kandidaat zich gemeld. 

We hebben bij de laatste oproep verzuimd om een reactietermijn te vermelden. Dat doen we bij deze alsnog. U kunt 

uw kandidatuur tot uiterlijk 11 juni kenbaar maken. Bij geen reactie wordt de kandidaat die zich gemeld heeft MR-lid 

en hoeven er geen verkiezingen plaats te vinden. 

 

 Nationale buitenspeeldag van Martijn Termaat  

Komende woensdag is het weer buitenspeeldag. Hieronder vindt u een poster met meer informatie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:maaikevanrumpt@cnsnunspeet.nl
mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
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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) 


