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                                                                                                                                                                                                                      20-09-2020 

  Op weg met Gods zegen,  

 

We zijn al weer even op weg. Met het verschijnen van dit Sterjournaal is week 4 

begonnen. Er is al weer het nodige werk verzet en we zijn (bijna) allemaal weer gewend 

aan nieuwe situaties en werkwijzen. Ook de kinderen van groep 5 zijn al weer helemaal 

gewend op de locatie aan de Frans Huisman straat.  Zo is de school volop in bedrijf.   

De kennismakingsgesprekken vonden vorige week plaats en zo zijn de kinderen en 

leerkrachten allemaal weer gestart. Die start is misschien wel voor elk kind anders 

geweest. Zonder zorgen of misschien wel met zorgen of spanningen.  

 

Als leerkrachten zien we veel gebeuren. De kinderen ontwikkelen zich, soms met vallen 

en opstaan. Het zijn soms die hele kleine dingen waar je dan van kan genieten. Je hoort 

ze, ziet ze of merkt ze soms heel onverwacht: een mooie of aardige opmerking die je zo 

maar hoort op het plein. Het zijn kleine cadeautjes: een kind dat een andere kind helpt of 

ineens die lastige som begrijpt. Een glimlach of plezier dat van gezichten afstraalt. Dat is 

bijzonder en mooi. Voordat je het weet ga je er aan voorbij. Dat doet mij dan altijd weer 

denken aan een bekend uitspraak: 

 

“Maar wie in het Kleine, het grote niet ziet en in het gewone het bijzondere niet, die mist 

het wonder dat rond hem geschiedt.”  

 

Soms zijn het juist die kleine stapjes die de moeite waard zijn om te zien. Je moet je daar 

we bewust van zijn. Natuurlijk gaat niet alles goed en zijn er kinderen met zorgen. Dan 

hopen we dat alles samen met u zo goed als mogelijk op te pakken en zo de kinderen te 

begeleiden. In dat alles geloven we en weten we dat God met ons mee gaat.   

 

Tegelijkertijd mogen we ook zelf week in en week uit onze schouders er onder zetten.  

Positief blijven, vertrouwen dat je meer kan dan je denkt, als je het maar probeert. 

Daarbij wetend dat een fout maken, juist betekent dat je iets leert. Je kunt dan zelfs 

lachen om een fout.  

 

Die houding, dat besef past heel goed bij de manier waarop de Morgenster wil werken….. 
….. zeker juist in tijden waarin het nog steeds onzeker is en velen van ons benieuwd zijn 

wat de winter ons brengen gaat als het gaat om besmettingen, griep en dan ook nog eens 

een tekort aan personeel … en niet alleen in het onderwijs, maar in veel beroepen en 
sectoren.  

 

We gaan er voor; de rest van het schooljaar. Ook als we vanwege lastige situaties extra 

geduld moeten hebben.  Het helpt mij dan altijd om te bedenken voor wie we (ouders en 

leerkrachten) thuis en op school al onze inspanningen doen. Dat is toch voor ‘onze’ 
kinderen? Dat is wat ons bindt.   

 

Gaat het eens moeizaam? Kijk juist dan naar die Kleine dingen, de kleine successen zodat 

je wonder om je heen niet mist!
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14 september 

Sterjournaal 2 
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 Schoolgids 2020/2021 

De schoolgids is klaar. U vindt deze als bijlage bij dit Sterjournaal. De schoolgids zal z.s.m. op de website geplaatst 

worden.  

 

 Ouderbijdrage 2020-2021 

In een bijlage bij dit Sterjournaal vindt u de informatiebrief over de ouderbijdrage 2021-2022.  

Hierin legt de oudercommissie uit wat de ouderbijdrage is en hoe deze kan worden overgemaakt.  

Van harte aanbevolen!  

 

 Corona, GGD en versoepelingen na 25 september.  

Vanwege 3 ‘Covid besmettingen’ verdeeld over 2 groepen (kinderen uit een gezin) gingen twee groepen 1a/2a en 

6/7a in thuisquarantaine. Morgen is de thuisquarantaine voorbij en kunnen alle kinderen weer naar school. Sinds 

gisteren zijn er versoepelingen, waardoor bij een ‘Covid besmetting’ niet automatisch alle kinderen van een groep in 

thuisquarantaine moeten. Dit betekent o.a. er overleg is (maatwerk) met de GGD als er zich nieuwe besmettingen 

voordoen. Verder weet u wellicht dat er vanaf 25 september versoepelingen zijn m.b.t. de 1,5 meter afstandsregel. 

Dat roept wellicht vragen bij u op. Want wat betekent dit nu voor ouders in de school? Gaan we helemaal terug naar 

de periode van voor Corona toen de kleuters elke dag tot in de groep werden gebracht? Hoe zien we dat eigenlijk? 

Wat is wenselijk, verstandig en handig? Deze zaken worden deze week besproken, waarbij we ook de MR betrekken 

en u uiteraard zo spoedig als mogelijk informeren. Tot die tijd blijft het zoals het nu is.  

 

 Gezocht ‘luizen moeder / vader’  
Zoals u weet is controleren we de kinderen na elke schoolvakantie op hoofdluis. Een goede gewoonte om hoofdluis 

op te sporen en te voorkomen dat hoofdluis de kop op steekt. Dat controleren gebeurt altijd door ouders. Helaas is 

er een tekort aan ouders die ons hierbij helpen. Het is zelfs zo dat we nu echt onvoldoende ouders hebben op de 

bovenbouw (locatie Frans Huisman). Daarom doen we hierbij een oproep voor ouderhulp. Wilt u eerst meer weten 

voordat u zich aanmeldt? Neem dan gerust contact op met school (morgenster@cnsnunspeet.nl) 

 

 Studiedag 29 september/kinderen vrij  

woensdag 29 september heeft het team een studiedag. De kinderen zijn (zoals ook vermeld op de jaarkalender voor 

ouders) dan vrij. Het team bespreekt ’s morgens de schoolontwikkeling en ’s middags houden we ons samen met de 

collega’s van de Petraschool bezig met de ontwikkelingen rondom het IKC. Als het gaat om het IKC en de samen-

werking met de Petraschool zijn er nieuwe stappen gezet in samenspraak/overleg met de MR. Meer informatie voor 

ouders volgt in de komende periode.  

 

 Informatie tulpenbollen actie en Week tegen het pesten. 

In het eerste Sterjournaal kondigden we de tulpenbollen actie al aan. In de bijlage vindt u nu de verdere informatie.  

Volgende de week is de Week tegen het pesten. Meer informatie vindt u in de bijlage.  

 

 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 tot 1 okt.. 2021) 
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