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Vrede 
 

Beste ouders, 

We lijken in de staart van de coronacrisis te zitten. 

Dat geeft voor veel mensen lucht. In deze wereld 

gaat het soms anders dan we hopen. Een nieuwe 

oorlog breekt uit waar alle landen van de wereld 

wat van vinden. Hoe gaan we om met oorlog? Een 

vraag die concreet dichterbij lijkt te zijn gekomen. 

Een antwoord op dreiging vanuit andere landen 

heb ik niet. Wel geloof.  

De laatste dagen blijft het volgende lied in mijn hoofd doorklinken: 

Jezus hoop van de volken,  

    Jezus, trooster in elk verdriet, 

  U bent de bron van hoop die leven geven.  

In dit Sterjournaal geven we meer informatie over een korte actie voor de Oekraïne 

die we samen als school willen starten.  

 

Mattheo Pijnacker Hordijk  

 Komende week 

o Rapportgesprekken... 

o Woensdag 9 maart vieren we biddag op beide locaties in de 

gemeenschapsruimte. 

We zingen met elkaar, we luisteren naar een Bijbelverhaal, we bidden en 

we kijken naar een sketch. Het thema dit keer: blijven bidden (Daniel 6;1-

29). 

 

 

 Coronamaatregelen 

Maatregelen die zijn versoepeld [vanaf vrijdag 25 februari] 

• Het mondkapje mag af bij kinderen van groep 6-8 en leerkrachten. 

• Er hoeft niet meer te worden ingeschreven bij binnenkomst. 

• Ouders mogen weer in school komen. 

• Contact is in principe fysiek in plaats van digitaal. 

Agenda 
 

 

 
10-minuten gesprekken 

Ma 7- vrij 11 maart 

 
Actie Oekraïne 
Di 8- wo 16 maart 
 
Biddag  

Wo 9 maart 
 
Week van de lentekriebels 
Ma 21-25 maart 
Sterjournaal 
Ma 28 maart 

 

Colofon 

CNS De Morgenster  

www.morgenster.net 

morgenster@cnsnunspeet.nl 

 

 Frans Huismansstraat 20 

8072 HH Nunspeet 

0341 - 25 12 21 

 
Lijsterbesweg 4 

8072 XV Nunspeet 

0341 - 25 31 26 

https://www.youtube.com/watch?v=3V_gbUvJbOg
https://protestantsekerk.nl/verdieping/biddag-vieren-in-de-protestantse-kerk-in-nederland/
http://www.morgenster.net/
mailto:morgenster@cnsnunspeet.nl
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Wat blijven we doen? 

✓ Kinderen blijven via verschillende ingangen binnenkomen zodat het rustiger is in de gangen. 

✓ Ouders blijven in principe buiten het hek. 

✓ Kleuters worden bij het hek ontvangen door de leerkracht en ook weer aan ouders overgedragen.  

✓ Continurooster blijft behouden. 

✓ Kinderen in groep 6-8 en personeel wordt gevraagd om 2x per week zich te testen. Zelftesten blijven 

voor deze groepen beschikbaar.  
 

Waar denken we nog over na? 

✓ Het brengen van kleuters naar school.  

We willen graag onze onderwijstijd zo goed mogelijk besteden. Daarbij willen we ook dat ouders ruimte 

krijgen om mee te kijken / leven met wat in de klas speelt. Daarom bezinnen we ons op een mooie 

manier van een kijkje in de klas.  

✓ De ouders van kleuters krijgen eind van deze maand weer de gelegenheid om in de klas te komen 

kijken. Meer informatie over deze kijkmoment(en) krijgen jullie later via Parro. 
 

Bedankt dat jullie gehoor hebben gegeven aan de maatregelen. 

 

 In actie voor de Oekraïne 

Vanuit de ouderraad is het initiatief gekomen om iets voor de inwoners van de Oekraïne te doen in 

samenwerking met hulp organisatie GAiN. 

 

Het zou mooi zijn als we als school de volgende spullen inzamelen 

• Ondergoed (nieuw) 

• Sokken (nieuw) 

• Mutsen 

• Handschoenen 

• Zeep 

• Shampoo 

• Tandpasta 

• Tandenborstels 

Ook het zendingsgeld zullen we daarvoor de komende weken voor gebruiken.  

De actie zal lopen van dinsdag 8 tot woensdag 16 maart. 

 

De OR zorgt voor dozen en dat alles bij GAiN komt. 

Doen jullie mee? 

 

 Mediawijsheid  
Op de Morgenster besteden we aandacht aan het mediawijs maken van de kinderen. Niet door alles te 
verbieden, ook niet door alles maar toe te laten. Juist door kinderen te leren het internet en sociale media 
optimaal te gebruiken op een positieve manier en ze te wijzen op de risico’s van hun eigen handelen, willen 
we de kinderen mediawijs maken, zodat ze zelf de goede keuzes kunnen maken.   
Dit doen we d.m.v. 7 thema’s die verspreid door het jaar behandeld worden van groep 1 t/m 8. De volgende 
thema’s worden over het jaar verdeeld volgens onderstaand schema:  
oktober:                       Weet wat je ziet, 
november:                    week van de mediawijsheid, in groep 7/8 mediamasters 
december:                    bewaak je identiteit, 
januari:                          wat je geeft krijg je terug, 
februari:                        houd de klok in de gaten, 
maart:                            maak goede keuzes, 
april:                               bescherm je privacy,  
mei/juni:                        zorg voor je eigen veiligheid.  
 
 

https://www.gainhelpt.nu/sos-ukraine


Sterjournaal 9 • 2021-2022 3 

 

 

 
In de maand maart werken we dus aan het thema: maak goede keuzes.  

Je kunt als kind heel veel zien in de media. Niets is voor je verborgen. Maar je weet natuurlijk dat er soms 
dingen zijn die niet voor jou bedoeld zijn. Wat doe je als je die dingen ziet? Ga je dan toch kijken? Wat doet dat 
met jou? Praat je er met iemand over? Daarnaast haal je veel informatie uit de media. Ook voor school. Hoe 
weet je of deze informatie betrouwbaar is? En van wie komt die informatie? Hoe vind je de informatie die je 
zoekt? En hoe selecteer je als er te veel informatie op je af komt? 

 
 Koningsdag 

 
Kinderen die het leuk vinden, kunnen zich dit jaar weer aanmelden 
voor de kleedjesmarkt of het straatartiestenfestival op 
Koningsdag. (27 april) 
Hier kun je je opgeven tot woensdag 13 april.  

 

 Week van de lentekriebels 

 

In de week van 21 t/m 25 maart is het de landelijke week van de lentekriebels. Op veel basisscholen wordt 

er deze week aandacht besteed aan seksuele ontwikkeling. Op de Morgenster willen we hier ook aandacht 

aan besteden. We zullen dit doen vanuit onze christelijke identiteit. Er worden in deze week lessen 

gegeven over seksuele ontwikkeling, die aansluiten bij de leeftijd van de 

kinderen. Mochten jullie hier vragen over hebben, dan kunt u contact 

opnemen met de groepsleerkracht. 

 

 

 

 Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 17 maart doen verschillende sterke rekenaars mee aan de 

Kangoeroewedstrijd. Dit is een wereldwijde reken- en 

wiskundewedstrijd, waar ruim 70 landen aan deelnemen. De kinderen 

gaan in duo’s met uitdagende opdrachten aan de slag. Deze 
opdrachten beginnen eenvoudig, maar worden steeds lastiger.  

Het doel van de wedstrijd is kinderen te laten ervaren dat 

rekenen/wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn. 

  

 

 

 

                Facebook Morgenster                       Insta Morgenster 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4j3k5nAO-xpMpW3NAQspdTtxpGY9lLQCYT1afpW36bqvXJA/viewform?usp=sf_link
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://www.instagram.com/morgensternunspeet/

