
 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 21 oktober 2022 

Gi-Ga-veel te doen! 
Het jaar is bijna voor een kwart om en wat een mooie momenten hebben we gehad 

met de feestweek rondom 25-jaar Morgenster. Vandaag sluit de GI-GA-GROENE 

kinderboeken week af met de boekenmarkt. Dan een week herfstvakantie.  

Als ik daaroverheen kijk zie ik dat in de week daarna het dankdag is. We zullen 

aandacht besteden aan het thema: Wie dank jij? Naar aanleiding van de profeet 

Elia die de mensen van de afgod Baäl terug wilde leiden naar de Here. 

Een week later is er spreekuur, de week van de mediawijsheid en de themaweek. 

Kortom genoeg te doen. Maar nu eerst vakantie.      

Namens het team, 

Mattheo Pijnacker Hordijk  

 

 Opbrengst schoolmarkt 

Wat was dat een leuke feestweek! Elke dag waren er leuke activiteiten zoals 

feestmuts/ slingers maken tot een bakwedstrijd en nog veel meer. De schoolmarkt 

was ook goed bezocht en wat hebben we het getroffen met het mooie weer. 

Onze directeur heeft al een bedrag genoemd wat de opbrengst zou zijn maar er 

waren ook nog wat onkosten die van dit bedrag afgehaald moesten worden om 

deze markt tot stand te brengen. Hierbij de definitieve uitslag waar we best trots op 

mogen zijn -->Totale omzet behaald met de verkoop op de markt €1875,- (contant 

en via QR- code) Van dit bedrag gaat dan uiteraard de kosten voor o.a. 

boodschappen waaronder het maken van de lekkere oliebollen en het cupcake 

versieren, presentjes voor de versierde fiets en de lekkere ijsjes etc. af. 

We komen dan uit op een bedrag van €1275,- 
Dit bedrag gebruiken voor de helft voor het goede doel Compassion en de andere 

helft is voor algemene middelen van de ouderraad. 

Namens de ouderraad/Mariska de Mots. 

 Jaarkalender 

De studiemiddag in juni stond verkeerd in de jaarkalender. De juiste datum is 

dinsdag 20 juni. In de bijlage en op de website zijn ze goed te vinden.  

 Spreekuur  

In de week van maandag 7 - vrijdag 11 november is het spreekuur voor groep 1-8. 

Deze ronde is niet verplicht. Leerkrachten kunnen jullie uitnodigen voor een 

gesprek en jullie kunnen je ook inschrijven. Bij inschrijven graag het doel vermelden 

zodat de leerkrachten zich kunnen voorbereiden op het gesprek. 

 

Agenda 
 

ma 24-vr 28 okt 
Herfstvakantie  

Wo 2 nov 
Dankdag 

Ma-7-vr 11 nov 
-Themaweek ‘Heb jij het lef?’ 
-Week van de mediawijsheid 
  do 10 nov ouderavond 
  online mediawijsheid 
-Spreekuur week  
  (10-min gesprek) 
  Di-avond 8 nov  
  Spreekuur bovenbouw 
  Do -avond 10 nov  
  Spreekuur onderbouw  

Vr 11 nov 
Sterjournaal 5 

Zo 13 nov 
Themadienst  

 

 

 

 

 

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.compassion.nl/?gclid=Cj0KCQjwhsmaBhCvARIsAIbEbH4o7NT9wwJDXaNY_Qptbe0zZf4d9BXCJ_nKk0zvRJ31FTaIDiVHPtcaAiZGEALw_wcB
http://www.morgenster.net/
mailto:morgenster@cnsnunspeet.nl


 

 

 

 

 

 Themaweek ‘heb jij het lef?’ 
In de week van 7-13 november denken we samen na over het thema ‘Heb jij het 

Lef?’. Samen gaan we op onderzoek uit hoe Esther het lef had om op te staan en 

haar volk te redden. Op zondag 13 november is de themadienst. Meer info volgt.  

 Vanuit het CJG: Brusgroep 

Voor wie? 

Ben jij een jonge mantelzorger (tussen 7 en 12 jaar) en heb jij een broer of zus met 

bijvoorbeeld ADHD, Autisme, Syndroom van Down of iets anders wat bijzonder is? 

Dan is de brussengroep misschien iets voor jou!  

 

Dit leer je: 

Tijdens de bijeenkomsten kunnen brussen ervaringen met elkaar delen, informatie 

krijgen over wat er met hun broer of zus aan de hand is en leren hoe met de 

thuissituatie om te gaan. Er komen verschillende thema’s aan bod, zoals: 

• Gevoelens uiten 

• Aandacht en plaats van de brus in het gezin 

• Opkomen voor jezelf 

• Wat heeft mijn bijzondere broer of zus precies. Hier leest u meer. 

 Vanuit het CJG: Alles is Anders 

Voor wie? 

Ben je na de scheiding van je ouders verdrietig, in de war of boos? In deze groep 

praat je daar met andere kinderen over. Daarnaast gaan we ook tekenen en 

schrijven om de dingen die je voelt kwijt te kunnen en beter te begrijpen. 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar die last hebben van de scheiding van hun ouders. 

We verdelen de kinderen in 2 groepen: 6 t/m 8-jarigen en 9 t/m 12-jarigen. 

 

Dit leer je: 

Onder begeleiding van medewerkers van het CJG maken de ouders en kinderen 

eerst kennis met elkaar. Daarna praten de kinderen in een groep zonder hun ouders 

in 6 bijeenkomsten van 1,5 uur over de volgende onderwerpen: 

• Emoties  
• Veranderingen  
• Loyaliteit  
• Samengesteld gezin  

• Toekomst 
Hier leest u meer. 

 Week van de Mediawijsheid (4-11 november)  

Mediamasters  

Groep 7 en 8 doen binnenkort mee aan MediaMasters! Thema is like en Cancel. 

Heeft u vandaag een appje gestuurd, door uw tijdlijn gescrold, televisiegekeken of 

een tablet gebruikt? (Digitale) media spelen een belangrijke rol in ons dagelijks 

leven, ook in dat van onze kinderen. Mediawijsheid is daarom belangrijk. Tijdens de 

Week van de Mediawijsheid besteden wij op school extra aandacht aan 

mediawijsheid, en het spelen van de serious game MediaMasters is daar onderdeel 

https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/files/04c8c72c-021a-c1c0-4cb5-b94b978522cd/Flyer_brussengroep_november_22.pdf
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/files/ebb2b080-7525-34f9-6ffa-64fa8c0aa28b/Poster_Alles_is_anders_najaar_2022.pdf
http://www.weekvandemediawijsheid.nl/
http://www.weekvandemediawijsheid.nl/
https://www.cjgnunspeet.nl/


 

 

 

 

 

van. Door het spelen van de game bouwen leerlingen een basiskennis op over 

mediawijsheid terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant basale 

rekenvaardigheden aan de orde komen. We gaan aan de slag met onderwerpen als 

WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws.  

 

Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters worden leerlingen vijf speldagen 

lang uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor kunnen zij in 

de klas en thuis MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over 

mediawijsheid. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest 
mediawijze klas van Nederland’ noemen, en wint mooie prijzen. Iedere leerling 
ontvangt na afloop een MediaMasters-certificaat van deelname. Lees hier meer.  

 

Rol van de ouders en/of verzorgers 

Met MediaMasters gaan de kinderen in de klas aan de slag met mediawijsheid, 

maar ook thuis kunnen de kinderen verder met het thema en extra punten 

verdienen voor de klas. Hier  treft u allerlei mediawijze spellen en opdrachten die 

individueel of samen gespeeld kunnen worden. Zo kunt u samen met uw kind het 

gesprek aangaan over gamen, sociale media en internet met MediaMatties. Zijn 

jullie het altijd met elkaar eens, of zijn er verschillen?  

 

Family Factory organiseert: MediaMasters ouderavond 

Omdat wij als school meedoen aan MediaMasters, bieden we een gratis digitale 

ouderavond aan over mediaopvoeding op donderdag 10 november om 20:00 uur!  

Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, 

opvoedkundige en leerkracht in het basisonderwijs). Hoe ga je als ouder aan de slag 

met mediaopvoeding? Hoe weet je welke media geschikt zijn voor je kind en hoe 

kom je met elkaar tot goede afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou precies? Bij 

deze vragen en meer staan we stil tijdens het webinar. Meld u hier aan!  

 

 Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad (MR) 

Het is hoog tijd om weer naar de ouders te communiceren over waar de MR mee bezig is. 

Wie zitten er ook alweer in de MR? Dat zijn Jelle Katsman, Bert van den Bosch en Cor-Jan 

Bax namens de ouders & Jeannette Kroese, Anja van Keulen en Leo Kaljouw namens het 

personeel. 

Half september 2022 heeft de MR voor het 

eerst vergaderd na de zomervakantie. In 

deze vergadering zijn diverse onderwerpen 

besproken, waaronder de ‘Taalklas’ en het 
‘Draaiboek opleving Covid19’. 

Na de zomervakantie is de Taalklas met 

twee groepen Oekraïense kinderen op De 

Morgenster, locatie Frans Huismansstraat, 

gestart. Dit betekent dat er meer kinderen op deze locatie zijn. Over de inpassing van de 

Taalklas op De Morgenster hebben wij vragen aan de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) en de directie gesteld.  

Op verzoek van de Rijksoverheid heeft De Morgenster een draaiboek voor opleving van 

Covid19 opgesteld. Hiermee is de school goed voorbereid voor het geval het Coronavirus 

komende herfst en winter weer opleeft/oplaait. Er 

https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
http://www.mediamasters.nl/
http://www.mediamasters-extra.nl/
https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/
https://familyfactory.nu/media-ukkies/


 

 

 

 

 

staan vier verschillende scenario’s (kleuren) met maatregelen in het draaiboek. Het doel is 

om de kinderen zo lang mogelijk fysiek onderwijs te geven. Als dit uiteindelijk niet mogelijk 

is, dan zet de school (ook) digitaal onderwijs in. De MR heeft ingestemd met dit draaiboek. 

Voor wat betreft het Integraal Kindcentrum (IKC) Nunspeet Oost (nieuw schoolgebouw) en 

het samengaan van De Morgenster en de Petraschool, trekken beide MR’en samen met 
elkaar op. In een volgend Sterjournaal zullen wij hier meer over vertellen. 

Als u iets wilt bespreken met of aankaarten bij de MR, stuur dan een e-mail naar: 

mrbasisschoolmorgenster@gmail.com. 

 

 

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

