
 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 30 september 2022 

 

25-jaar wat een feest! 
Wow wat een mooie week was het! Wat een gezelligheid, creativiteit en 

dankbaarheid. Waar we maandag begonnen met een pyjama ontbijt sloten we 

vandaag af met eten op het plein/sportmiddag. De feestmarkt was daarbij een 

mooi hoogtepunt waar ouders, (oud)leerlingen, collega’s en andere betrokkenen 
samen het jubileum konden vieren. Vanochtend was de Sing-out op het plein. 

Daarin hebben we onze God bedankt voor alles wat er is geweest en is gegeven.  

Op social media en in Parro zijn verschillende fotoverslagen te zien. Ook de media 

heeft daar verschillende stukjes over geschreven. Dat is nog even nagenieten.  

Namens het team, 

Mattheo Pijnacker Hordijk  

 

 Nieuwe naam 

Als bijlage bij dit Sterjournaal vindt u de 3e IKC-nieuwsbrief.  We lanceren vandaag 

de mogelijkheid om tot de herfstvakantie een nieuwe naam aan te dragen voor het 

IKC. Doet u mee? Op beide locaties staan mooie dozen waar de naam in kan.  

 Jaarverslag samenwerkingsverband Zeeluwe  

Hier leest u het jaarverslag van de ondersteuningsraad van het 

samenwerkingsverband Zeeluwe. Dat is het samenwerkingsverband van de 

besturen van basisscholen van Nijkerk tot en met Elburg.  

Zij werken samen als het gaat om schooloverstijgende zorg.    

 Vervanging 

Alle collega’s doen hun best om zo veel als mogelijk bij te springen bij ziekte.  
Helaas zijn de mogelijkheden om te vervangen beperkt. De bestuurder van CNS 

heeft jullie daarover eerder al geïnformeerd. We proberen uitval van les te 

voorkomen maar kunnen dat helaas niet uitsluiten. Mocht dit aan de orde komen 

dan informeren we u zo vroeg mogelijk.  

 Corona opleving? 

Vanuit de overheid zijn we als school verplicht om zoveel als mogelijk voorbereid te 

zijn op een nieuwe golf van Corona. In een document hebben we afgesproken 

welke maatregelen we wanneer nemen. Eigenlijk staan daar alle mogelijke 

maatregelen in die afgelopen jaar aan de orde zijn geweest.  

 

Agenda 

 

wo 5 okt 
Dag van de leerkracht 

vr 7 en ma 10 
GGD-onderzoek gr 2. 

ma 10-vr 21 okt 
Kinderboekenweek  
 

wo 19 okt 
Gebedsgroep ouders 

vrij 21okt 

Sterjournaal 4 

ma 24-vr 28 okt 

Herfstvakantie  

 

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 

https://www.rtvnunspeet.nl/nieuws/7775531-de-morgenster-viert-25-jarig-bestaan
https://petraschool.us20.list-manage.com/track/click?u=99799d7f2b6d38b550b876280&id=b45b0fbcdf&e=7c19ce0ecd
http://www.morgenster.net/
mailto:morgenster@cnsnunspeet.nl


 

 

 

 

 

Samengevat komt het neer op 4 scenario’s: 

 Scenario Maatregelen    
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1 – Donkergroen  

Basismaatregelen 

 Basismaatregelen voor hygiëne en gezondheid,  

 Zorgen voor goede ventilatie; 

2 – Groen 

Basis + extra aandacht personen 

met kwetsbare gezondheid 

 Extra aandacht voor personen met kwetsbare 

gezondheid. 
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3 – Oranje 

Basis + voorzorg + contactbeperkingen 

 Mondkapjes bij verplaatsing. 

 Gebruik van looproutes. 

 Gespreide pauzes. 

 Waar mogelijk de veilige afstand houden. 

 Geen ouders/verzorgers/externen in de school. 

 Thuiswerken door onderwijspersoneel (in lijn met 

landelijke richtlijn). 

 Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten. 

4 – Rood 

Vergaaande contactbeperking 

Helft van de leerlingen is op school 

Intensivering aandacht voor sociale functie van 

het onderwijs 

 

Ik hoop dat we dit niet gaan meemaken. Nu zitten we in fase Donkergroen.  

Als we van scenario veranderen dan zal ik jullie informeren.  

Mocht u zelftesten willen dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht. 

 

 Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek verschuiven we een halve week door de feestweek van deze 

week. We starten op maandag 10 oktober en eindigen op vrijdag voor de 

herfstvakantie 21 oktober. Meer informatie kunt u volgende week verwachten in 

een apart bericht.  

 

 Kerstviering 

Het duurt nog even maar de kerstviering zal dit jaar zijn op dinsdag 20 december in 

de Driestwegkerk.  

In de Parroagenda stond dat eerst op donderdag. Doordat er meerdere scholen op 

die dag kerstviering hebben zijn we uitgeweken naar dinsdag. 

 

 Schoolgids  

Hier leest u de meeste informatie voor ouders over school. Van schooltijden tot 

antipestbeleid en van afspraken rondom de fruitdag op woensdag tot de 

ouderraad.  

 

 Ondersteuningsprofiel 

Hier leest u welke ondersteuning we als Morgenster aan de kinderen kunnen 

bieden.  

 

https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://goo.gl/maps/FEtav9pPKM8xVRqB8
https://morgenster.net/wp-content/uploads/2022/09/Schoolgids-22-23-de-Morgenster.pdf
https://morgenster.net/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-SOP-de-Morgenster.pdf


 

 

 

 

 

 Lege Batterijen 

Samen kunnen we de wereld een stukje beter maken. Op de Frans Huismansstraat 

staat een batterijenbox. Mochten jullie lege batterijen hebben dan kunnen die ook 

daar worden ingeleverd. Wel graag in een plasticzakje. Doen jullie mee? 

 

 

Klik hier voor meer informatie over piep de muis!  

https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://youtu.be/VCwDS1TnIeY

