
 

                                                                   

 

 

 

                                                                                              9 mei 2022 

Samen de wereld veranderen 
 

Beste ouders, 

Vandaag werden de kinderen en collega’s van de bovenbouw 

 getrakteerd op Oekraïense lekkernijen. De Oekraïense juffen 

en kinderen zijn zo dankbaar dat ze op de Morgenster kunnen 

zijn dat ze iets voor ons wilde terugdoen. Bij de ingang hingen 

grote vellen met onderstaande tekst. In de meivakantie was 

deze groep doorgegaan om de achterstanden een beetje in  

te halen en weer in het onderwijsritme te komen. 

 

Ergens op internet kwam ik in de 

meivakantie dit toepasselijke gedicht van 

Hevelman tegen: 

 

Er komt een dag 

Dat er geen oorlog is 

Er komt een dag 

Dat er geen armoede is 

Er komt een dag 

Waarop niemand zegt: ik ben ziek 

Er komt een dag 

Dat Jezus alle tranen droogt 

Er komt een dag 

Dat ik voor altijd bij U mag  

                                                        

 

  Mattheo Pijnacker Hordijk 

 

 Overblijfouders gezocht! 

Kunt u een half uur per week missen om te eten met een groep kinderen en 

toezicht te houden op het plein? We zoeken ouders die dinsdag of donderdag 

beschikbaar zijn voor beide locaties. Er staat een vrijwilligersvergoeding 

tegenover. Helpt u 1x per week, 1x per 2 weken of 1x per maand? 

Meer informatie of aanmelden kan hier. 

 

Agenda 
 
 
Avond4daagse 
16-19 mei 

 
Kamp groep 8 
Ma 23-wo 25 mei 
 
Hemelvaart 
Kinderen vrij 

Do 26 mei 
 
Vrije dag 
Vr 27 mei 
 
Sterjournaal 14 

Ma 30 mei 
 
Schoolfotograaf 

Di 31 mei 

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 
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 Wasouder gezocht! 

Wij zijn op zoek naar iemand die volgend schooljaar de was (theedoeken, vaatdoeken en handdoeken) van de 

onderbouwlocatie wil doen. Er staat een vergoeding van 100 euro voor een heel schooljaar tegenover. 

Denkt u hier over of wilt u meer informatie? Klik hier. 

 

 

 Schoolfotograaf 

Het duurt nog even maar op dinsdag 31 mei komt de schoolfotograaf. In de ochtend komt hij op de 

onderbouw, Lijsterbesweg. In de middag op de bovenbouw, Frans Huismansstraat.  

Er zullen pasfoto’s en een groepsfoto worden gemaakt.   
 

 

 Koningsoptocht 

In de meivakantie was het Koningsdag. In Nunspeet reed traditiegetrouw een tocht met versierde karren mee 

met kinderen van groep 1-3 van verschillende scholen. Voor corona is de groep ouders van onze school gestopt 

die jaren aan deze karren heeft meegewerkt. Zodoende heeft de Morgenster dit jaar niet meegedaan.  

Mocht je interesse hebben om dit op te pakken meld je dan hier aan.  Dit gebeurt buiten school om in 

samenspraak met de Oranjevereniging.  

 

 

 Samenwerking/IKC 

In de afgelopen maanden heb ik met een aantal ouders kennis mogen maken. Daarin merkte ik dat het voor 

een groep nog niet helemaal duidelijk was wat het IKC inhoudt. IKC staat voor Integraal KindCentrum.  

Dat betekent dat kinderen hier van 0-±12 jaar opvang en onderwijs kunnen krijgen. Het is de bedoeling dat er 

dat de kinderopvang en onderwijs sterk met elkaar samenwerken. De Morgenster en de Petraschool zullen 

daar beide op termijn samen in verder gaan. Om dat proces vloeiend te laten 

verlopen zijn we achter de schermen al bezig om te kijken hoe we die 

samenwerking zo goed mogelijk kunnen laten verlopen.  
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