
 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 9 september 2022 

 

Een gesprek…. 
Afgelopen week zijn de meeste kennismakingsgesprekken geweest. Bedankt voor 

de informatie die jullie over de kinderen en hun thuissituatie hebben gegeven.  

Ook hebben jullie vertrouwen naar school en 

in kinderen uitgesproken. Deze kennismaking 

helpt ons als school om de kinderen beter te 

begrijpen. Een luisterend oor, een tip of een 

compliment…daar heeft iedereen behoefte 

aan. Samen kunnen we kinderen verder 

brengen. Mooi dat we iets van die waarden 

kunnen laten terugkomen vanuit onze missie om elk kind te laten worden wie ze 

zijn. Vanuit onze liefde voor Jezus willen we dat doen. Dat begon 25-jarige geleden 

bij de oprichting van de Morgenster.  

Ik ben benieuwd welke ouders op de Morgenster of de voorlopers (Ichtus of de 

Wegwijzer) hebben gezeten. Verderop in de nieuwsbrief staat er meer over de 

feestweek. 

Wij hebben al zin in! 

Namens het team, 

Mattheo Pijnacker Hordijk  

 Oudergebedsgroep 

Beste ouders,  

elke maand geven de kinderen met de leerkracht een papier vol gebedspunten. 

Wat is het bijzonder, mooi en soms ook vertederend waar de kinderen gebed voor 

vragen. En wij als gebedsgroep mogen al die noden & dankpunten bij de Here God 

brengen. En zo voor al onze leerkrachten, kinderen en gezinnen bidden.  

Lijkt jou dit ook mooi om aan mee te doen? Elke 3de woensdag van de maand 

bidden we van 08.45-09.30. We starten (vanwege studiedag) voor 1x op dinsdag. 

Zie verder in Parro. 

Dinsdag 20 september aan de Jasmijnweg 26.  

Van harte uitgenodigd!  

Groetjes,  

Alette, Elma en Deborah (06-44106000)  

 

Agenda 

 

Wo 14 sept  
MR-vergadering 

Di 20 sept 

Gebedsgroep ouders 

Prinsjesdag 

 

Wo 21 sept 

Studiedag: Kinderen vrij. 

Ma 26-vr30 sept 

Week tegen het pesten & 

Feestweek 

Morgenster 25-jaar! 

 

Vrij 30 sept 

Sterjournaal 3 

 

Groep 1-4 

Lijsterbesweg 4 

8072 XV Nunspeet 

0341 - 25 31 26 

Groep 5-8 

Frans Huismansstraat 20 

8072 HH Nunspeet 

0341 - 25 12 21 

www.morgenster.net 

morgenster@cnsnunspeet.nl 

http://www.morgenster.net/
mailto:morgenster@cnsnunspeet.nl


 

 

 

 

 

 Overblijfouders gezocht! 

We zijn bijna rond.  

We missen nog een ouder op de onderbouw en een voor de bovenbouw die om de 

week op donderdag zou kunnen overblijven. 

Ook nieuwe ouders nodigen we van harte uit.  

Het bestaat uit het eten met de groep en pleinwacht.  

Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.  

Meer informatie? Mail naar Ariët.  

 Lunch  

In de broodbakjes zien we soms meer dan gezonde lunch. We willen u vragen om 

éen voedzame gezonde lunch mee te geven. Hier kunt u daar meer over weten. 

 Mediawijsheid 

Op de Morgenster besteden we aandacht aan het mediawijs maken van de 

kinderen. Niet door alles te verbieden, ook niet door alles maar toe te laten. Juist 

door kinderen te leren het internet en sociale media optimaal te gebruiken op een 

positieve manier en ze te wijzen op de risico’s van hun eigen handelen, willen we de 
kinderen mediawijs maken, zodat ze zelf de goede keuzes kunnen maken.   

Dit doen we d.m.v. 7 thema’s die verspreid door het jaar behandeld worden van 

groep 1 t/m 8. De volgende thema’s worden over het jaar verdeeld volgens 

onderstaand schema:  

september:                   weet wat je ziet 

oktober:                         bewaak je identiteit 

november:                     week van de mediawijsheid (in groep 7/8 mediamasters) 

januari:                           wat je geeft krijg je terug 

februari:                         houd de klok in de gaten 

maart:                             maak goede keuzes 

april:                                bescherm je privacy 

mei/juni:                        zorg voor je eigen veiligheid 

In de maand september werken we dus aan het thema: weet wat je ziet.  

Alles wat je ziet in de media is door iemand met bepaalde bedoeling gemaakt. Deze 

producent wordt door allerlei dingen beïnvloed, zoals kijkcijfers, maar ook zijn 

eigen cultuur en wereldbeeld. Je kan dingen op verschillende manieren laten zien in 

de media. Denk daarbij ook aan reality-tv. Maar wat is dan waar en wat is niet 

waar? Hoe kan je als producent beïnvloeden hoe de ontvanger het bericht ziet? Ben 

jij zelf ook niet een producent als je iets online zet?   

 

 Parro 

In Parro kunt u aangeven of we foto’s van uw kind mogen gebruiken op de website 

of social media. Open de app en klik onderaan op het schildje: privacy-voorkeuren 

en pas zo nodig aan.  

 

 

https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
mailto:arietvisch@cnsnunspeet.nl?subject=Interesse%20overblijven%20Morgenster%20
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/wat-geef-ik-mijn-kind-bij-ontbijt-en-lunch-4-13-jaar-.aspx
https://talk.parro.com/


 

 

 

 

 

 Cultuur op school 

Op school wordt er tijdens de lessen regelmatig aandacht besteed aan cultuur. 

Denk aan de wekelijkse muzieklessen van Meester Gerben.  

De teken- en handvaardigheid lessen of het maken van een eigen film. Maar ook 

met hulp van professionals, zoals bij de lessen "leerorkest" voor de groepen 5-8. Of 

zoals de groepen 3 en 4 die komende week een dans workshop gaan volgen. 

Op deze manier kunnen kinderen ontdekken hoe leuk zoiets kan zijn. In deze bijlage 

kunt u zien dat er ook buiten schooltijd volop leuke, creatieve activiteiten te doen 

zijn! 

 

 Blokfluitjes 

Meester Gerben wil op de donderdag (08.15 uur - 08.30 uur) en vrijdag (12.15 - 

12.30 uur) blokfluitlessen geven aan liefhebbers vanaf groep 5-8 op locatie FH. 

Deelnemers hebben een blokfluit en een methode nodig.  

Die wil meester Gerben wel aanschaffen. 

Kosten fluit: ong. 10 euro. 

Kosten methode: ong. 20 euro. 

Lessen zijn gratis. 

Voor vragen of opgave: klik hier. 

 De Morgenster 25-jaar 

De feestcommissie is hard bezig 

geweest om een leuk programma in 

elkaar te zetten voor de laatste 

week van september.  

Op de poster staat het programma 

in het kort voor maandag 26 – 

vrijdag 30 september.  

De kinderen krijgen het programma 

volgende week mee naar huis.  

Hier leest u meer informatie over 

het weekprogramma.  

Vieren jullie dit mee? 

We rekenen op jullie komst! 

 

 

  

https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/files/fded72cc-d33c-b9f2-a8df-1d80d408cc8f/CKcursusbrochure22_23.pdf
mailto:gerbenvandeput@cnsnunspeet.nl?subject=interesse%20blokfluitles
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/files/2b6371db-5562-42a8-bc4c-c00a23e69ee0/programma_feestweek_bijlage_ouders.docx

