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                                                                  ‘De laatste week…;                                                                                                 12 juli 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 

   

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Met het verschijnen van dit Sterjournaal is de laatste schoolweek aangebroken. 

We kijken terug op een bijzonder jaar. Dat zal geen verrassing zijn. De onzekerheden 

rondom corona zijn nog niet weg.  

 

Tegelijkertijd kijken we ook terug op een jaar waarin we ons samen als ouders en 

leerkrachten naar ons vermogen hebben ingespannen voor de ontwikkeling de 

kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. 

 

Het is nogal wat om te midden van verschillende belangen en inzichten, verschillen in 

kennis en kunde voor  ‘onze’ kinderen (passend) onderwijs naar ieders tevredenheid  

te verzorgen.  We hebben daar - binnen de kaders  van onze mogelijkheden zo goed als 

mogelijk -ons best voor gedaan. Daarvoor wil ik het team bedanken.  

 

Dat geldt ook voor u als ouders/verzorgers. Het is onmogelijk om iedereen die ons 

hielp bij naam te noemen, maar dat u ons (in welke vorm dan ook) heeft geholpen, is 

en wordt zeer gewaardeerd.   

 

Of het nu gaat om uw ‘zitting’ in de MR, OR of andere commissie of dat u anderszins 

ondersteunde  U was er om:  

- te ondersteunen in de meest brede zin van het woord;  

- mee te denken over de schoolontwikkeling; 

- kritische vragen te stellen; ons scherp te houden.  

 

Zolang we weten dat al onze inspanningen uiteindelijk bedoeld zijn om ‘onze’ kinderen 
te doen ‘groeien en bloeien,’ mogen we ook tevreden en trots zijn.  Gelukkig mogen 
ook weten dat God er bij was en blijvend met ons mee wil gaan. Het past ons om hem 

te danken voor alle zegeningen. 

 

Tijdens de zomervakantie (straks over een week) mag er dan ook genoten worden van 

de rust, de vrije tijd en de momenten samen als gezin.   

 

We wensen alle kinderen - en u als ouders/verzorgers – daarom vast een hele fijne 

zomervakantie toe en een goede laatste schoolweek!. 

 

Zo hopen we op een goede en fijne laatste week voordat de zomervakantie aanbreekt. 

 

We zijn dankbaar voor het afgelopen jaar en danken God voor alles wat Hij ons 

geschonken heeft.  

 

Het beste gewenst!  

 

 

 

http://www.morgenster.net/
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 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. 

 

 Terugblik feestdag op 8 juli 

Beide locaties kijken terug op een fijne feestdag afgelopen donderdag. Alles liep goed en het weer werkte mee! 

 

 Corona en een vooruitblik 

Zoals u weet en begrijpt, zijn we nog niet af van Corona. We weten niet wat de ontwikkelingen zullen zijn van deze 

zomer en zeker niet in relatie tot de besmettelijke Delta variant. Daarom is afgestemd met de MR dat we u aan het 

einde van de 5e vakantieweek zullen informeren over de stand van zaken en zeker als dit van invloed is op de school 

en (nieuwe) beperkingen. U kunt dus aan het einde van de 5e vakantieweek informatie vanuit school verwachten. 

 

 De jaarkalender 2021/2022 voor ouders/verzorgers 

Komende donderdag mailen wij u de jaarkalender waarin de (meeste) activiteiten zijn vermeld. Het is goed om te 

weten dat deze kalender (net als vorig jaar) is opgesteld alsof er geen corona is. Het is namelijk makkelijker om een 

activiteit te annuleren of anders in te richten dan opnieuw te plannen. Hoe vervelend ook: bepaalde activiteiten zijn 

dus onder “voorbehoud van Corona.” Alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar kunt u ook altijd vinden op de 

website en op de kalender van Parro. 

 

 MR  

Arjan van de Steeg zal aan het einde van dit schooljaar zijn taak binnen de MR van de Morgenster neerleggen. 

Hij zal worden opgevolgd door Cor-Jan Bax, vader van Sarah (groep 2) en Rosalynn (groep 1).  

Arjan, we willen je graag hartelijk bedanken voor je inzet en bijdrage aan de MR. Cor-Jan, fijn dat je je wil gaan 

inzetten voor de MR en we heten je alvast van harte welkom. 

 

 Afscheid van groep 8  

Aanstaande dinsdag gaan we afscheid nemen van 22  kinderen van groep 8.  We nemen afscheid van: Taim, Jalissa, 

Nikki, Lucas, Sanne, Jorick, Julian,Leah,Taram,Amber, Anne-Roos, Ruben, Aron, Sven, Levi, Wenny, Jonathan, 

Christian, Lucille,Naud, Lucas en Milan. 

 

Na de basisschool zullen deze kinderen van groep 8 ‘uitwaaiere’n naar verschillende vormen van het voortgezet 

onderwijs, waar onze ‘hoogste groepers,’ daar de ‘laagste groepers’ zullen zijn. We zullen jullie gaan missen en 

wensen jullie Gods zegen en veel succes toe op je nieuwe school.  Laat nog eens horen hoe het met jullie gaat!  

 

 Lezen in de zomervakantie. 

Onderzoek wijst uit dat de lange zomervakantie de schoolprestaties van kinderen op de basisschool niet ten goede 

komt. De zomervakantie blijkt een belangrijke rol te spelen bij het groter worden van de verschillen in leesprestaties 

tussen basisschoolleerlingen. Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het schooljaar is 

bij een aantal kinderen een terugval in leesvaardigheid te zien. Dit wordt zomerdip of zomerverval genoemd.  

 

Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen dat 

deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen: zomerlezen noemen wij dat. Hoe 

zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat? 

 

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!  

Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in 

(of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen. 
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Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee  

Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn 

spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior), rompompom en maan roos vis spelletjes 

voor beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen. 

 

Tip 3: Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de 

vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de 

vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. Extra tip: Meegroeiboeken. Dat zijn ideale 

boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt steeds wat 

moeilijkere teksten leest. Denk bijvoorbeeld eens aan ‘Kook jij of kook ik?’ van Martine Letterie en Rick de Haas. 
 

Tip 4: Lezen is overal Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je 

wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet 

onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen. 

 

Zie ook:  Boek 'n Trip (jeugdbibliotheek.nl) 

 

 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://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html

