
 

                                                                   

 

 

                                                                         Bijlage 1: Brief van de Sint 

22 november 2021                                 Vol verwachting… 
Waar ben je vol van? Wat leeft in je hoofd en wat in 

de woorden? 

Is het de Sint die in het land is? Kinderen zijn  

verwachtingsvol en misschien wat meer gespannen. 

Misschien houden grotere zaken je bezig. 

Gezondheid, global warming, personeelstekorten of 

geloof. Het kan me stil maken dat we een God 

hebben die ons kent en ons wil beschermen, wat er 

ook op ons af komt. Ik hoop dat je in deze tijd van 

onzekerheid en drukte rust kunt vinden, wat er ook 

gebeurt. Hij is erbij! 

 

De eerste dagen op de Morgenster vlogen voor mij 

voorbij. Allereerst heb ik kennisgemaakt met de 

collega’s.  

Vanaf deze plek wil ik collega Martijn bedanken voor een soepele overdracht. 

In de bovenbouw heb ik me al even voorgesteld in elke klas.  

Mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn.  

In de onderbouwgroepen hoop ik komende week mijn gezicht te laten zien.  

Ook zal ik regelmatig bij het hek staan. Als je zin hebt in een praatje: Welkom. 

 

Groeten Mattheo Pijnacker Hordijk 

 

 Cornonabesmetting en dan? 

Als school willen we het zo veilig mogelijk voor iedereen houden. Als je kind of iemand in 

het huishouden positief getest dan geef je dit door aan de leerkracht.  

Zo houden we overzicht over de situatie. Als er 3 kinderen uit een klas positief getest zijn 

gaat de groep helaas in quarantaine.  

 Welkom op school!  

Jainaba Jalloh en Farah Jamous zijn beiden nieuw in groep 1/2B gekomen. 

Welkom Jainaba en Farah! Wij wensen jullie veel succes en plezier op De Morgenster! 

 

 Overblijven bovenbouw 

De bovenbouw is met spoed op zoek naar nieuwe overblijfouders/opa's/oma's. Wie zou 

dat willen doen? Het gaat om het overblijven op dinsdag en/of donderdag van 12.00-

12.30 uur. 

Voor meer informatie: rianvisje@hotmail.com/06-13163407 

 

Agenda 
 
woensdag 24 november  
Schoenzetten 

 

Donderdag 25 november 

IKC-ouderavond 

(online)  

 

Vrijdag 3 december 

Sinterklaas  

 

Maandag 6 december  
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 Sinterklaas 

Zaterdag 13 november is de Sint in Nederland gekomen.  

Op woensdag 24 november mogen alle kinderen van de Morgenster hun schoen zetten. 

Op vrijdag 3 december vieren wij Sinterklaasfeest op school. We hopen er weer een leuke 

dag van te maken.  

De kinderen van de bovenbouw komen deze ochtend gewoon naar hun eigen locatie en groep. Die kinderen 

gaan daarna op de fiets naar de Lijsterbesweg met hun eigen leerkracht. De kinderen hoeven die dag geen 

eten en drinken mee te nemen voor de kleine pauze.  

We vieren het feest alleen met de kinderen. Voor de ouders hebben we een brief gekregen via juf Tiny over 

de werkkamer van Sinterklaas (zie bijlage). De schooltijden zijn deze dag als normaal. 

 IKC-ouderavond 

Aanstaande donderdag 25 november 20.00 uur vertel ik je graag online meer over de plannen en het 

tijdpad rondom de nieuwbouw. 

Ben je geïnteresseerd? Geef je hier op. 

 

 Jeugdfonds sport en cultuur 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een fonds. Zij maken het mogelijk dat kinderen uit gezinnen met weinig 

geld, toch mee kunnen doen met sport of cultuur.  

Je kunt denken aan; voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles etc. 

Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld. Ook kan het zijn dat ze voetbalkleding of dansschoenen 

betalen. Gemeente Nunspeet is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  

Het is niet mogelijk om zelf een aanvraag te doen. Dit gaat via een intermediair vanuit de gemeente.   

Wil je meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Of wil je iemand spreken hierover?  

Klik dan hier. 

 

 Kerstfeest 

Dit jaar is het kerstfeest op school in plaats van in de kerk. De kerstcommissie probeert nu een mooi 

alternatief te organiseren. Meer informatie over deze kerstviering ontvang je later. 

 

 De kleuterinloop 

In lijn met de maatregelen van het kabinet hebben wij besloten om voorlopig geen 'kijkinloop' voor 

ouders van kleuters te organiseren. Wij vinden dit erg jammer maar het geven van onderwijs aan onze 

leerlingen staat nu voorop. We doen er alles aan om te voorkomen dat groepen weer in quarantaine 

zouden moeten.  

We hopen dit later weer te kunnen organiseren. 

 

 Koningswagens Koningsdag 

Hier alvast een berichtje van de oudercommissie over de koningswagen: 

We hebben als commissie overleg gehad en besloten te stoppen met de wagen. 

 Dit om meerdere redenen:  

 De aubade duurt te lang en zorgt elk jaar weer voor veel verdrietige kinderen en discussies met ouders die 

kinderen van de wagen willen halen. 

 Steeds minder animo voor bij ouders voor het versieren van de wagen. 

 De nieuwe verplichte hoogte waardoor de kinderen bijna niks meer kunnen zien. 

Mocht je nog vragen hebben? Stel ze gerust aan de OR.  
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