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                                                                     Bijlage 1 – informatie ouderbijdrage 2021/2022 

                                                                             Bijlage 2 – jaarverslag OndersteuningsPlanraad  

                                                                             Bijlage 3 – voorstellen Anniek Zwarteveld (CJG)  

 

                                                                                                                                                                                                                           1-11-2021 

  Donkere dagen ….. op weg naar het licht. 
 

Donkere dagen… 

 

.. op weg naar het licht… 

 

Dat is een blijft een heel bekend beeld en wordt daarom vaak benoemd in overdenkingen 

over de adventsperiode tot aan Kerst. Het is dan ook een beeld waar we ons iets bij 

kunnen voorstellen. Zeker na het ingaan van de wintertijd afgelopen weekend.  

 

Op dit moment van het jaar dat de dagen korter, guurder en donker worden 

kijken we uit en verlangen we naar het ‘Licht der wereld.’ Net zoals we (voor velen van 

ons geldt dat) al weer uit zien naar de zomermaanden. 

 

En.. ‘Licht verdrijft de duisternis.’  
 

Want waar het licht komt, kan geen duisternis zijn. 

Denk maar aan een bundel licht dat schijnt vanuit een zaklamp. 

De bundel met licht verlicht de plek waar je op richt. 

 

Jezus vergelijkt zichzelf met licht als Hij zegt: “Ik ben een licht in de wereld 

gekomen.”  

 

Jezus is gekomen om de duisternis van de Wereld te verdrijven en hij wil ons 

vullen met Zijn Licht. Het nieuws voor groot en klein is dat we straks met Kerst 

opnieuw mogen stilstaan bij het feit dat Jezus naar onze aarde kwam om onze 

duisternis weg te nemen. 

 

Die belangrijke gebeurtenis herdenken en vieren we met Kerst.  Volgens de jaarkalender 

is die viering in de kerk. Vanzelfsprekend begrijpt u dat we nagaan wat hier verstandig is.  

Het is zeker denkbaar dat het we een andere vorm zullen (moeten) kiezen in lijn met de 

landelijke en regionale ontwikkelingen rondom corona(maatregelen).  

 

We hopen u hierover zo spoedig als mogelijk te informeren.  

Voor nu wensen we elkaar een goede periode tot de Kerst toe. 

Agenda 

 

dinsdag 2 november: 

spreekbuur bovenbouw  

 

woensdag 3 november: 

dankdag  

 

donderdag 4 november: 

spreekbuur onderbouw 

 

dinsdag 16 november: 

openbare kijkles  o.v.b. 

(zie ook dit Sterjournaal) 

 

maandag 22 november: 

Sterjournaal 5 

 

zondag 28 november  

1e advent  

 

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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 Welkom op school!  

Feline Badenbroek (1/2B) Duke Rekers (1/2C) Wesley Versteijnen (1/2B), 

Yavuz Efiloglu (1/2C) en Imran Efiloglu (groep 3) zijn in oktober bij ons  

op school gekomen. We hopen dat jullie een fijne tijd zullen hebben  

op De Morgenster! Van harte welkom! 

 

 Dankdag   

Op woensdag 3 november vieren wij dankdag.  

We doen dat op beide locaties in de gemeenschapsruimte  

met de groepen samen.  

We danken God voor alles wat we van Hem ontvangen. 

Het thema van dit jaar is: dankend doorgaan, gebaseerd  

op het verhaal over Noach. 

 
 Denkt u aan de schoenendoosactie?  

Denkt u woensdag (dankdag) nog aan het meegeven van een schoenendoos, 5 euro voor de verzending (of geeft u 

even aan ons door als u online een betaling heeft overgemaakt) en spulletjes om de doos mee te vullen voor de 

schoenendoosactie? Hierbij moet u denken aan: schrijfblok of schrift, liniaal, etui, pop, kleurboek, puzzel, springtouw, 

knikkers, haarspulletjes, toilettasje, sieraden, linnen tasje, slippers, pet, sokken, kunststofbeker etc. 

 

Let op: geen etenswaren, artikelen met batterijen, agressieve afbeeldingen van speelgoed, lijm, verf, varkensknuffel, 

deodorant, vloeibare producten of ballonnen. 

  Voor meer info over deze actie: zie mail van 15 oktober of kijk op de site schoenendoosactie.nl 

  Alvast heel hartelijk bedankt!  

 Openbare kijkles 16 november 

Hier geldt net als bij de gepland kerstviering in de kerk dat er nog een besluit genomen moet worden.  

In afwachting van de komende persconferentie en de (regionale) ontwikkelingen is het verstandig om hier nog geen 

uitspraak over te doen of besluiten te nemen.  

 

 Voorstellen Aniek Zwarteveld (van Centrum Jeugd en Gezin) 

In de bijlage vindt u een brief waarin zij zich voorstelt. Zij zal ongeveer elke 6 weken op maandag in de 

personeelskamer aan de Lijsterbesweg van 8.30 tot 9.15 uur, een inloopspreekuur houden. Zij start hiermee op 

maandag 15 november. 

 

 Herinnering ouderbijdrage 

Als bijlage treft u nog eens de brief aan voor de jaarlijkse ouderbijdrage aan. Inmiddels is dit door 34% van de ouders 

betaald. Wilt u hier ook zorg voor dragen en de bijdrage overmaken aan de ouderraad?  

 

 Ondersteuningsplanraad 

U ontvangt van ons ook als bijlage het jaarverslag 2020 van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het 

samenwerkingsverband passend onderwijs “Zeeluwe”. 
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 GMR 

  Oproep: nieuw lid voor de GMR namens De Morgenster 

Voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van onze school zijn we op zoek naar 1 ouder die plaats 

wil nemen in de oudergeleding. We zoeken een ouder die zich in de loop van dit schooljaar beschikbaar wil stellen. 

Jelle Katsman (vader van Elsie in groep 8 en Euan in groep 5) heeft aangegeven dat hij zijn werkzaamheden voor de 

GMR zal beëindigen. Hierdoor is er een vacature ontstaan. 

 

Wat is en doet de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad? 

De Morgenster valt samen met een aantal andere basisscholen (Immanuel, Bron, Petraschool, Da Costa Nunspeet en 

Da Costa Elspeet) onder één bestuur, namelijk dat van Vereniging CNS Nunspeet. Elke school heeft een eigen MR. 

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

Onderwerpen die betrekking hebben op alle scholen, worden behandeld in de GMR. 

Vanuit iedere school binnen CNS Nunspeet worden 2 leden afgevaardigd: één namens de ouders en één namens het 

personeel. Zo zijn alle scholen vertegenwoordigd en kan er samen vergaderd worden over het bovenschoolse beleid 

op het gebied van o.a. onderwijs, financiën, personeel en organisatie. De GMR heeft een adviserende of een 

beslissende rol in diverse beleidszaken. 

 

Hoe kom ik als ouder in de GMR? 

De ouder in de oudergeleding van de GMR wordt door de ouders van de MR van onze school gekozen. Als er meer 

kandidaten zijn voor de huidige beschikbare plaats in de GMR, dan worden er verkiezingen gehouden. Mocht zich 

één kandidaat melden, dan is deze automatisch gekozen. 

 

Hoe kan ik mij opgeven? 

U kunt zich opgeven als kandidaat voor de GMR door een mail te sturen naar: 

mrbasissschoolmorgenster@gmail.com 

U kunt zich opgeven tot en met woensdag 17 november 2021. 

 

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 

Als u vragen heeft over de GMR dan kunt u contact opnemen met Jelle Katsman. 

Hieronder vindt u zijn contactgegevens: 

jelle@katsman.nl 

0652687540 Meer informatie over de GMR is ook te vinden op https://cnsnunspeet.nl/medezeggenschap/ 

 

 

 Ouderraad zoekt nieuwe leden. 

De ouderraad verzorgt en ondersteunt bij leuke school activiteiten en acties. Zoals Sinterklaasfeest, Korfbal en   

voetbaltoernooi, verkoopacties voor school, afscheidsavond groep 8 en tal van kleine school activiteiten. 

Een aantal keren paar jaar komen wij bij elkaar om te vergaderen. De ouderraad is opzoek naar nieuwe enthousiaste 

ouders die het leuk lijkt om hierbij te helpen. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: 

ouderraadmorgenster@gmail.com 

 

Vriendelijke Groeten Ouderraad de Morgenster 

 Week van de Mediawijsheid (4 t/m 12 november)   

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. Met deze 

serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. In de klas en thuis gaan 

zij aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en 

nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen 
én wint mooie prijzen. Vorig jaar was de toenmalige groep 8 van onze school de meest mediawijze klas van 

Gelderland!  

 

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar draait de #WvdM om de vraag: hoe 

Week van de Mediawijsheid: Hoe houden we het samen 

mailto:ouderraadmorgenster@gmail.com
http://www.weekvandemediawijsheid.nl/
http://www.weekvandemediawijsheid.nl/
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houden we het samen sociaal online? Door heel het land vinden in buurthuizen, bibliotheken en scholen 

verschillende activiteiten plaats. Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl.. 

 

 
 

 (Overdracht) nieuwe directeur 

U bent intussen geïnformeerd via een brief van het bestuur over de benoeming van Mattheo Pijnacker-Hordijk als 

directeur van de Morgenster. De overdracht zal deze maand plaatsvinden. We heten Mattheo van harte welkom en 

hopen op een goede samenwerking!  

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) 

 

http://www.weekvandemediawijsheid.nl/
http://www.weekvandemediawijsheid.nl/

