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                                                                  ‘De laatste loodjes..                                                                                            28 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 

De laatste loodjes.. in een bijzondere tijd..  

 

Het is al weer bijna zomervakantie. We zeggen dan wel eens: “sterkte met de 

laatste loodjes!” Dan realiseer je… ‘nog maar drie weken en dan is het 

zomervakantie, maar wat moet er nog veel gebeuren!’  

 

Dat is natuurlijk ook zo; juist in deze laatste periode komt er van alles op ons af 

en zijn leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, leerkracht 

ondersteuner en directeur zowel aan het voorbereiden (nieuw schooljaar) als 

aan het afronden (het lopende schooljaar).  

 

Allerlei activiteiten worden voorbereid, plannen worden uitgewerkt en er wordt 

gewerkt aan bijvoorbeeld de (eind)rapporten, het schooljaarplan, de formatie, 

een vervangend schoolfeest.  

 

En ineens lijkt het dat er meer mogelijk is rondom het afscheid van groep 8, 

uitgaande van versoepelingen rondom Corona en de uitwerkingen daarvan in 

het basisschoolprotocol. Lukt het dan toch met ouders samen? Dat zou 

geweldig zijn en we werken met momenteel uit..   

 

In al die drukte is dan best even ‘passen en meten’ om alles te kunnen 

organiseren en rond te krijgen.  

 

In deze voorlaatste nieuwsbrief van het schooljaar gaat het soms ook al over de 

voorbereidingen op het nieuwe jaar. Het is dan juist door alle drukte heen goed 

om elkaar weer te herinneren voor wie en waarom we nu eigenlijk zo druk zijn. 

Natuurlijk voor de kinderen die aan ons allen zijn toevertrouwd.  

 

In alles wat wij als volwassen doen, als ouders en leerkrachten, in alles wat 

bespreken, bedenken en ondernemen, draait het uiteindelijk toch om hen.  

Het goede doen, de juiste keuzes maken valt dan niet altijd mee. Het vraagt 

soms om rust, geduld, wijsheid en ‘verstand van zaken.’  

 

Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen en daarbij mogen we ook 

vertrouwen op onze Hemelse vader en ook de moeilijke dingen in Zijn handen 

leggen.  

 

Zo gaan we verder, de laatste weken. In vertrouwen dat het ons allemaal weer 

lukken zal.   

 

Sterkte met de laatste loodjes in een bijzondere tijd!  

http://www.morgenster.net/
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 Laatste nieuwe leerling van dit schooljaar. 

 Casper van den Hardenberg is op 18 juni vier jaar geworden. 

 Hij is de laatste leerling die dit schooljaar is ingestroomd in groep 1c.  

 Van harte welkom Casper! 

 We hopen dat ook jij een fijne tijd zult hebben op De Morgenster! 

 

 Formatiebrief 2021/2022 voor ouders/verzorgers  

De formatie is rond. Het gaat om de verdeling van de groepen over de leerkrachten en de aanvullende 

ondersteuning. U leest dit alles in de speciale formatiebrief voor ouders. Over de directievoering in 

2021/2022 en verder wordt u voor het einde van de vakantie geïnformeerd.  
 

 Doorschuifmoment 

 Op woensdag 14 juli van 11 uur tot 12 uur gaan alle kinderen kennismaken met de nieuwe groep en      

 nieuwe juf of meester. 

 Kinderen die na de zomervakantie bij ons op school starten, worden hier ook voor uitgenodigd. 

 

 Nieuwe indeling kleutergroepen. 

 We zijn blij u te kunnen melden dat wij vanaf het begin van het nieuwe schooljaar kunnen starten met drie       

               kleutergroepen van elk 18 leerlingen. 

 Daar stromen in de loop van het schooljaar in elke groep nog een aantal leerlingen bij. De huidige   

 verwachting is dat de groepen niet groter zullen worden dan 23 leerlingen. 

 Ouders van kinderen die volgend jaar in groep 1 of 2 zitten, krijgen een aparte mail met bijlage waarin zij  

 kunnen zien in welke groep hun kind is geplaatst en welke juf hij of zij zal krijgen. 

 

 Feestdag op 8 juli 

Op donderdag 8 juli is het feest op school. Dit wordt gehouden als alternatief voor het schoolreisje dat dit  

schooljaar helaas niet door kon gaan. 

We hebben een leuke dag voor de kinderen georganiseerd. Wat we gaan doen is nog een verrassing maar 

het belooft een hele leuke dag te worden. 

Op deze dag zal ook de jaarlijkse vossenjacht worden gehouden bij de bovenbouw. 

We zijn blij dat de OR ons wil helpen met de financiële middelen voor deze dag en hulp biedt bij de 

boodschappen. De kinderen hoeven die dag alleen eten en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze 

en niet voor de lunch. De kinderen krijgen zelf ook nog een uitnodiging voor deze feestelijke dag. Meer 

informatie over deze dag krijgt u volgende week via Parro. 

 

 Rapport 

Aanstaande woensdag krijgt uw kind zijn of haar 2e rapport van dit schooljaar mee naar huis. De 

rapportgesprekken worden gehouden in de week van 5-9 juli. Deze gesprekken zijn weer telefonisch en u 

kunt zich daarvoor aanmelden vanaf woensdag 30 juni via Parro. 

 

 

 Groep 6/7 wint samen met juf Tiny een regionale techniek wedstrijd  

Op school zagen we de kinderen van groep 6/7 samen met de juf druk bezig met de voorbereidingen van 

voorrondes voor een techniek/kunst wedstrijd met het thema ‘bibberbotjes’ in de ruimte. Nou laat dat 

maar aan de creativiteit van de kinderen en de juf over. Het resultaat: naar de finale in Harderwijk, waar  
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de groep door de wethouder als winnaar werd uitgeroepen en technisch lego met een waarde van 300,- 

won. Dat kan natuurlijk ook niet anders als je zelf een rakketenlied zingt! Een mooie ervaring waarbij we 

de complimenten aan de kinderen en de juf geven! 

 

Hieronder een link naar een verslag van de finale  

https://www.platform-techniek.nl/blog/2021/06/24/finale/ 

              Er is ook een aftermovie gemaakt, deze duurt 7,5 minuten en vind u hier:  

              https://www.youtube.com/watch?v=ZSNCz41K4sY&feature=youtu.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6/7 met de 1e prijs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het rakkettenlied  

 

https://www.platform-techniek.nl/blog/2021/06/24/finale/
https://www.youtube.com/watch?v=ZSNCz41K4sY&feature=youtu.be
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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) 


