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                                Wat heb je te vertellen? 
Luisteren 2x spreken? 

‘Luister je naar me?’ ‘Hoe vaak moet ik het nog zeggen?’ Twee zinnen die je als ouder en 

leerkracht herkenbaar in de oren zullen klinken. In onze tijd praten we veel. Heel veel.  

Met woorden of digitaal via de app, met kinderen, soms over de kinderen en soms juist 

zonder ze. Als mensen zijn we gemaakt om te 

communiceren. Toch gaat het wel eens mis.  

We vertellen elkaar maar luisteren we ook? Begrijpen 

we elkaar? Dat kan soms spanning geven. Waar 

luisteren verandert in onbegrip en communicatie de 

boodschap mist ontstaat juist afstand. Afgelopen week 

stond in het thema van gebed. In de klassen mochten 

we samen nadenken over wat bidden en danken is. Dat 

het letterlijk en figuurlijk verlicht. Mooi om te horen 

hoe eerlijk kinderen kunnen vertellen over hun zorgen 

groot en klein. Ik ben blij dat onze Hemelse Vader altijd 

klaarstaat om te luisteren. En Hij spreekt al ontbreekt het soms om goed te luisteren naar wat 

er gezegd wordt. Luister je mee? 

  

Groeten Mattheo Pijnacker Hordijk  

 

 Inschrijfmoment 

 Heb je een kind van 2,5-4 jaar? Is je kind al aangemeld op de Morgenster? Broertjes en zusjes 

moeten apart worden ingeschreven. Mail hier voor een inschrijfformulier.  

 Steungroep CJG 

Heb je een kind met autisme, syndroom van down of een andere chronische aandoening? 

Dan is er voor broertjes en zusjes bij CJG een steungroep. Meer lees je hier. 

 Voorleesdagen 

Woensdag 26 februari starten de Nationale Voorleesdagen. Ook bij ons op school besteden 

we daar (extra) aandacht aan. We hebben twee mooie nieuwe voorleesboeken aangeschaft 

voor de onderbouw en de kinderen van de onderbouw mogen die dag ook hun favoriete 

(voorlees)boek mee naar school nemen om te laten zien of er iets over te vertellen. Uiteraard 

is het ook erg belangrijk dat u als ouders thuis veel blijft voorlezen om de taalontwikkeling te 

stimuleren. Daarom krijgen de kleuters weer elke dinsdag een nieuw voorleesboek mee naar 

huis om te gebruiken. 

 

 

Agenda 
 

 

 
Voorleesdagen 
26 jan- 5 feb. 
 
 
Studiemiddag 
dinsdag 1 februari 
Kinderen 12.00 uur vrij! 
 

Colofon 

CNS De Morgenster  

www.morgenster.net 

morgenster@cnsnunspeet.nl 

 

 Frans Huismansstraat 20 

8072 HH Nunspeet 

0341 - 25 12 21 

 
Lijsterbesweg 4 

8072 XV Nunspeet 

0341 - 25 31 26 

mailto:morgenster@cnsnunspeet.nl?subject=aanvraag%20inschrijfformulier%20Morgenster
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/files/9847a1ad-5e45-c8bd-76fe-97018ad02f2d/Flyer_brussengroep_maart_april_22.pdf
mailto:https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen/school-en-kinderopvang
http://www.morgenster.net/
mailto:morgenster@cnsnunspeet.nl
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 Coöperatief leren 

Coöperatief leren Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de 

samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, 

waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze 

geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. 

De gedachte achter samenwerkend leren is dat zowel de zwakke als de sterke kinderen hiervan leren. De zwakke 

leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en aangemoedigd worden. De sterke leerlingen, omdat zij de stof op een hoger 

niveau leren beheersen als ze het aan anderen uitleggen. 

Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de 

samenwerking. Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel. De 

achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van 

de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. 

 Corona 

In de afgelopen week zijn er gelukkig weinig besmettingen geweest op de 

Morgenster. Mocht er iemand positief besmet zijn in het huishouden dan hoort de 

leerkracht dit graag. We kunnen dan snel schakelen en besmettingen verder 

voorkomen. Morgenavond worden er mogelijk versoepelingen afgekondigd. 

 Tuinman  

Ik ben Wilco Jagtenberg.  

Sinds 1 januari ben ik in dienst van CNS gekomen.  

Ik ben 25 jaar en woon in Nunspeet. Ik hou van tuinieren. 

Dit doe ik bij alle CNS-scholen in Nunspeet.  

Mijn hobby's zijn: fietsen, wandelen, afspreken met vrienden en fitness. 

Je kunt mij op of rond het plein vinden om het groen mooi te houden. 

 

 Nieuwe gymleerkracht 

Mijn naam is Ruben Postma. Ik kom uit Ermelo. Na 14 jaar in Hilversum en 

omstreken les te hebben gegeven aan verschillende basisscholen, zal ik vanaf 1 

januari 2022 een nieuwe uitdaging aan gaan bij Interactie-Ermelo. 

Ik hou heel verassend van actief bezig zijn en dan het liefst atletiek. Daarnaast 

doe ik graag een spelletje met vrienden. Na de kerstvakantie mag ik voor de 

Morgenster de gymlessen voor groep 5 en 7-8 gaan verzorgen. Ik heb er al heel 

veel zin. Tot dan! 

Meester Ruben 

 

                Facebook Morgenster                       Insta Morgenster 

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

