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                                                                                                                                                                                                                      01-10-2020 

  Op weg naar de herfstvakantie, lezen en het meest verkochte Boek 

 

Met het schrijven van dit Sterjournaal zijn de laatste twee weken voordat de herfstvakantie 

start aangebroken. Dat is ook merkbaar aan het weer. Het wordt eerder donker, het weer is 

meer regenachtig en de eerste kastanjes zijn gevallen. 

 

Op school gaan we een mooie periode tegemoet als het gaat om de Kinderboekenweek en de 

aandacht voor het lezen. Dat lezen belangrijk is, heeft u vast vaker gehoord. Hier is veel over 

geschreven en te vinden. Van het ontwikkelen van een ‘rijke woordenschat’ tot ’het leren 

inleven in anderen,’ van ‘kunnen ontspannen’ tot ‘de voorbereiding op een maatschappij waarin 

veel gelezen moeten worden,’ er zijn veel redenen om het lezen bij de kinderen te stimuleren 

en simpelweg veel leeskilometers te maken.  

We wensen elkaar daarom een fijne Kinderboekenweek toe!  

 

Wist u dat meest verkochte boek ter wereld de bijbel is? Dat is het boek van waaruit we als 

leerkrachten weten dat elk kind in de ogen van God geliefd en uniek is. Een parel in Zijn hand. 

Vanuit die gedachte wil het team het onderwijs verzorgen en zoveel mogelijk maatwerk geven 

aan ieder kind. Morgen is het de dag van de leraar. Een mooi beroep, waarin we ons afhankelijk 

weten van Hem. Vanuit die gedachte mogen we ook voor de kinderen bidden. Daarover gaat 

het onderstaande gedicht – van een leerkracht – geschreven door Chris Lindhout.  

 

Heer, ik bid 

Heer ik bid u voor de kinderen, die met angst naar school gaan. 

Die totdat de bel zal klinken, bibberend op het schoolplein staan. 

 

Heer, ik bid u voor de kinderen, die zichzelf niet accepteren. 

Die een ander beter vinden en zo zichzelf zo blijven bezeren. 

 

Heer, ik bid u voor de gekwetsten, die niet opvallen in gedrag 

en aan wie ik les mag geven, het moeilijk hebben, dag aan dag. 

 

Heer, ik bid u, voor mij als leerkracht, dat ik uit uw liefde leef 

                                                                  en wetend: u gaf mij het niet toevallig de zorg,  

                                                                  waarmee ik hen omgaf.  

 

 

 

 

 

Agenda 

 

5 oktober  

Dag van de leerkracht 

Informatieavond gr. 8 

 

6 oktober  

Start Kinderboekenweek 

MR bijeenkomst  

 

15 oktober 

Boekenmarkt op het  

plein van de bovenbouw 

 

25 oktober  

Luizencontrole 

 

1 november 

Sterjournaal 

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 

http://www.morgenster.net/
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 Kinderboekenweek 

6 oktober start dus de Kinderboekenweek. Er zijn verschillende lees  

bevorderende activiteiten waarover u vorige week vrijdag per brief  

bent geïnformeerd. We wensen alle kinderen een fijne Kinderboekenweek toe!  

 Ouders/verzorgers van kleuters weer in de klas? 

We zijn aan het nadenken hoe we ouders van kleuters weer de gelegenheid kunnen geven om in af en toe in de klas 

te komen kijken. Dit wordt a.s. woensdag besproken in de MR.  

 Vraag van de ouderraad: reminder actie tulpenbollen. 

De tulpenbollen kunnen nog tot en met vrijdag 8 oktober besteld en betaald worden (via de QR-code/link). 

Bestellingen die daarna binnenkomen, kunnen niet meer meegeteld worden in de levering. De lijsten kunnen tot en 

met 11 oktober worden ingeleverd bij de leerkracht. 

 

 Berichtje van de gebedsgroep: 

Op de Morgenster is er een gebedsgroep voor (groot) ouder(s). In de groepen op school vertellen of schrijven 

kinderen gebedspunten op, waarvoor vervolgens gebeden wordt. Van harte welkom om mee te bidden! Op elke 

derde woensdag van de maand. Wij bidden voor de kinderen en voor nog meer wat bij de Morgenster betrokken is. 

We beginnen met koffie of thee, daarna een kleine inleiding, vervolgens gaan we bidden. Vanaf 8:45u tot 9:45u aan 

de Jasmijnweg 26.  

Hartelijke groeten en graag tot ziens, 

Aletta Rijkee, Marieke Oudshoorn 

 Mediawijsheid  

Meester Leo is onze media coach. Hij heeft hierover geschreven wat we als school doen rondom dit thema.  

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.  

In de maand oktober werken we dus aan het thema: weet wat je ziet.  

Alles wat je ziet in de media is door iemand met bepaalde bedoeling gemaakt. Deze producent wordt door allerlei 

dingen beïnvloed, zoals kijkcijfers, maar ook zijn eigen cultuur en wereldbeeld. Je kan dingen op verschillende 

manieren laten zien in de media. Denk daarbij ook aan reality tv. Maar wat is dan waar en wat is niet waar? Hoe kan 

je als producent beïnvloeden hoe de ontvanger het bericht ziet? Ben jij zelf ook niet een producent als je iets online 

zet? 
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 Procedure nieuwe directeur 

Deze procedure is nog niet afgerond. Martijn van der Weerd blijft daarom achter de schermen nog even betrokken 

bij de Morgenster. Zodra er meer bekend is, wordt u door de MR/het bestuur geïnformeerd.  

 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) 

 


