
 

                                                                   

 

 

                                                                       

23 december 2021                                 Kerstvakantie 
Rust 

Zittend achter mijn computer denk ik aan kerst. Mijn gedachten vliegen heen en weer. Zou 

het nog gaan sneeuwen? Is er genoeg eten in huis? Hoeveel mensen mogen er eigenlijk 

komen? 

In wat voor hectische tijd leven we? We leven in 

een wereld waar zoveel gebeurt. De verdeeldheid 

neemt toe.  

In de tijd dat Jezus geboren werd was het niet anders. 

De Vredevorst werd geboren in een arme stal. Het 

volk werd uitgebuit door de Romeinse keizer. Het 

volk was afgemat en moe.  

Hoe bijzonder dat God in die tijd mens wilde worden 

en dicht bij wil komen.  

Ik wens jullie toe dat in deze Immanuel, God met ons, 

jullie in deze vakantie mag versterken.  

  

Groeten Mattheo Pijnacker Hordijk  

 

 Start 2022 

De kerstvakantie is 3 weken voor de kinderen. Bijzonder om in de afgelopen week weinig 

kinderen op school te hebben. 

De leerkrachten hebben deze week gebruikt om alles te bereiden op mogelijk thuisonderwijs.  

We wachten de beslissing van het kabinet op 3 januari af. 

Daarna hebben we een directie-overleg op CNS-niveau. 

Vervolgens informeren ik personeel en ouders.  

In de 2e week komt er een extra Petrapraat uit als de school dicht blijft. 

Daar staat dan geschreven hoe je kunt aanmelden voor noodopvang en hoe we het onderwijs 

gaan geven. 

 

 

 Uitje in de kerstvakantie 

Doe jij ook mee met NunspeetBeweegt-Caching (NB-Caching): hét buitenspel van Nunspeet 

en omstreken! Een avontuurlijke zoektocht, waarmee je aan de hand van een landkaart op je 

telefoon (met gps-functie) op zoek gaat naar zogenoemde NB-caches. Navigeer naar de 

cache, scan de QR-code en ontdek wat deze plek nog meer te bieden heeft. Te land, ter zee of 

in het bos. Ze kunnen overal zitten! Klik hier voor meer informatie of bekijk de folder.  

 

Agenda 
 

Kerstvakantie 
 
 
Maandag 10 januari 
Eerste schooldag 
 

zo 16- zo 23 jan 

Week van gebed 
 
 

Colofon 

CNS De Morgenster  

morgenster@cnsnunspeet.nl  

 

Locatie Frans Huismansstraat 

20 

8072 HH Nunspeet 

0341 - 25 12 21 

 
Locatie Lijsterbesweg 4 

8072 XV Nunspeet 

0341 - 25 31 26 

https://www.nunspeetbeweegt.nl/nunspeet/kies-je-sport/content/id/983/nb-caching
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/files/9e62b26a-712e-14a0-c544-1c53100b61df/Flyer_NB_caching.pdf
https://www.weekvangebed.nl/
http://www.morgenster.net/
mailto:morgenster@cnsnunspeet.nl
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 Interim adjunct stelt zich voor: 

Beste ouders, 

Mijn naam is Michel Rook, 32 jaar en woonachtig in Kampen. Vanaf begin januari zal ik 

jullie komen versterken/ondersteunen als interim adjunct-directeur. Familie, vrienden 

en sporten zijn belangrijk voor mij in het leven. Hobby’s zijn naast lezen, wielrennen 
en mountainbiken het volgen van voetballen. 

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op de Zevensprong is Zwolle als 

leerkracht, bouw- en Daltoncoördinator en in het management. Dit zal ik gedurende 

het huidige schooljaar nog blijven doen op de dagen dat ik niet bij jullie aanwezig ben. 

In 2017 heb ik de opleiding schoolleider vakbekwaam afgerond en heb ik de afgelopen 

jaren mogen werken aan het Personeel en Organisatieplannen op stichtingsniveau en 

in het bestuur van de NDV. 

Vorige week heb ik al even een rondje mogen maken langs de drie locaties en de collega’s van deze dagen gezien. In 

deze bijzondere tijden zat het handen schudden er helaas nog niet bij, maar ik kijk er naar uit om jullie verder te leren 

kennen. Ik werd blij en enthousiast van de sfeer op alle locaties en de passie die ik zag. In principe zal ik de rest van dit 

schooljaar aanwezig zijn op de maandag en de woensdag op de Petraschool. Over de precieze invulling zal ik de 

komende periode met Mattheo in gesprek gaan, zodat ik per januari jullie zo goed mogelijk kan komen versterken en 

jullie weten waarvoor jullie mij kunnen en mogen benaderen! 😊 

Voor nu wens ik jullie allemaal een fijne en gezegende kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. 

Vriendelijke groeten, 

 

Michel Rook  

 

 Bloembollenactie 

Van de ouderraad: Opbrengst tulpenbollenactie  

Inmiddels is de tulpenbollenactie afgerond en kunnen wij melden dat 

deze actie het supermooie bedrag van €1400,- heeft opgebracht!  

Dit bedrag is/wordt als volgt besteed:  

Er is €300,- uitgereikt aan de stichting Taartjes voor Nunspeet (TVN) 

Hiervan kunnen zij weer een heleboel taarten maken voor de kinderen 

van de Voedselhulp Nunspeet. Meer informatie over deze stichting 

kunt u vinden op facebook , insta  of op hun website Inmiddels is ook 

officieel de cheque uitgereikt!  

Naar het sponsorkindje van school, Bernard, is een kerstgift 

overgemaakt. Rond zijn verjaardag zal er nogmaals een extra gift 

worden overgemaakt.  

Op beide locaties zal er een gezellige boekenhoek gemaakt worden. 

Het eindresultaat hiervan zal uiteraard met u gedeeld worden!   

Het bedrag wat overblijft zal op de rekening van de ouderraad komen. 

Hiervan kunnen we weer diverse spullen en activiteiten betalen. Denk 

aan een bijdrage voor het schoolreisje, de paaslunch, een keer een 

ijsje tussendoor etc.  

 

Wij willen iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan deze actie!   

 

https://www.facebook.com/taartjesvoornunspeet
https://www.instagram.com/taartjesvoor/
http://www.taartjesvoornunspeet.nl/
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 Schoonmaakavond 

Op woensdag 19 januari houden wij onze jaarlijkse schoonmaakavond van 19.00-21.00 uur. In elk lokaal mogen 2 of 3 

ouders de leerkracht komen helpen met het schoonmaken van de klas. Wilt u ons daarbij helpen? U kunt zich 

aanmelden bij de leerkracht via Parro. Alvast heel hartelijk bedankt. 

 CJG 

Op maandag 17 januari houdt Aniek Zwarteveld van Centrum Jeugd en Gezin weer een inloopspreekuur aan de 

Lijsterbesweg. Zij is dan aanwezig van 8.30-9.15 uur. 

 Gymleerkracht 

Na de kerstvakantie zal Martijn Termaat alleen nog de gymlessen op de vrijdagochtend verzorgen voor de Morgenster. 

Hij heeft vanuit Sportbedrijf Nunspeet andere werkzaamheden waardoor het niet past om de hele vrijdag de gymlessen 

te verzorgen. De gymlessen op vrijdagmiddag worden tot de zomervakantie ingevuld door Ruben Postma. Hij is 

vakleerkracht bewegingsonderwijs in Ermelo en zal op vrijdag gymlessen in Nunspeet verzorgen. Hij zal zich later nog 

voorstellen.  

 Coöperatief leren in de 21e eeuw 

We willen jullie graag meenemen in de veranderingen waar we intern mee bezig zijn. Eén daarvan is coöperatief leren.  

De samenleving verandert. Mensen met diverse culturele achtergronden en ideeën ontmoeten elkaar. Het belang van 

communiceren, samenleven en samenwerken neemt toe. In het onderwijs ontwikkelen de leerlingen cognitieve 

vaardigheden, maar ook communicatievaardigheden: Wat heeft een leerling nodig in de 

persoonlijke omgang met anderen? 

Er zijn drie vaardigheden van belang in de omgang met anderen: 

1. Het vermogen van een leerling om iets van meerdere kanten te bekijken. 

2. Verantwoordelijkheid nemen voor de communicatie door assertiviteit, 

groepsverantwoordelijkheid en actief luisteren. 

3. Het onderhandelen over conflicten en het zoeken naar oplossingen.  

Deze drie vaardigheden leren leerlingen in te zetten bij samenwerkend leren, ook wel genoemd coöperatief leren. 

Coöperatief leren wordt op onze school van groep één tot en met groep acht toegepast. 

Facebook Morgenster 

Insta Morgenster 

 

 

https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://www.instagram.com/morgensternunspeet/

