
 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 11 november 2022 

 Heb jij het lef? 
Wat een spannende geschiedenis was dat. Koningin 

Esther die haar volk heeft gered door te eten met de 

koning. Dat was met gevaar voor eigen leven.  

Met veel lef heeft ze dat gedaan. In de klassen is 

uitgebreid nagepraat over het woord lef. Wanneer 

heb je dat nodig? Sommige groepen hebben er 

foto’s van gemaakt. Die zijn op de kunstwerken in de 

kerk te bewonderen. Vandaag kwam ds. Rodenburg 

in een aantal groepen om met de kinderen te praten 

over het thema. Waardevol om zo samen als kerken 

en scholen met elkaar op te trekken. Komt u zondag ook? 

  

Namens het team, 

Mattheo Pijnacker Hordijk  

 

 AVG 

Afgelopen week hebben we de AVG-regels grondig bekeken. Daarom hebben we 

afspraken gemaakt over het plaatsten van beeldmateriaal.  

De meeste communicatie zal via Parro zijn. Via social media zullen we evenementen 

op hoofdlijnen blijven delen. 

 

Om het voor jullie makkelijk te maken hebben we in Parro 3 opties gemaakt om de 

AVG-voorkeuren weer te geven. De opties zijn:  

1) Toestemming voor intern gebruik (beeldmateriaal en naam voor Parro en 

opleiding van medewerkers.)  

2) Toestemming voor extern gebruik (Beeldmateriaal en naam voor nieuwsbrief, 

website, social media en andere media-uitingen van CNS). 

3) Schoolfotograaf 

We zouden het fijn vinden als u voor 1 december in Parro uw voorkeur zou willen 

aangeven.  

Dat gaat gemakkelijk door in Parro naar onder te scrollen naar acties. Klik op 

privacy voorkeuren en geef uw keuze door.  

Agenda 
 

Zo 13 nov 
Themadienst 

Wo 16 nov 
MR-vergadering  
 

Ma 21 nov 
Studiemiddag 

12.00 uur iedereen vrij 

Zo 27 nov 

1e advent 

Vrij 2 dec 

Sterjournaal 6 

Zo 4 dec 

2e advent 

Ma 5 dec 

Sinterklaas op school 

 

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


 

 

 

 

 

   

 Vacature groep ½ nog onvervuld 

Helaas heeft de plaatsing van de vacature voor groep 1/2c nog geen nieuwe 

leerkracht(en) opgeleverd. Mocht u nog iemand kennen in uw netwerk die mogelijk 

iets kan betekenen dan horen we het graag.  

Hier is de vacature nog een keer te lezen en door te sturen naar anderen.   

Hierdoor wachten we nog met communiceren over het plaatsen van 

instroomleerlingen.   

 Verkeersveiligheid  

Fiets 

Veel kinderen komen op de fiets.  

De dagen worden korter en daarom is het fijn als de verlichting op werkt.  

 

Ophalen/Brengen Lijsterbesweg 

Rond 08.30 en 14.30 uur staan er regelmatig ouders op de straat om kinderen op te 

wachten. Het zou veiliger zijn als dit op de stoep gebeurd.  

Er zijn verder verschillende klachten gekomen over poep bij de grasstrook voor het 

hek van groep 1/2a. Daarover hebben we contact met de gemeente.  

 Opgave broertjes en zusjes 

Heeft u kinderen thuis die rond de 3 zijn? Denkt u dan aan het aanmelden? We 

geven graag het inschrijfformulier mee of vraag het hier op. 

 Oproep: nieuw lid voor de MR van de Morgenster 

Voor de medezeggenschapsraad (MR) van onze school zijn we op zoek naar 1 ouder 

die plaats wil nemen in de oudergeleding. We zoeken een ouder die zich met 

ingang van het nieuwe schooljaar (vanaf september 2023). 

 

Bert van den Bosch (vader van Stan in groep 8) heeft aangegeven dat hij na de 

zomervakantie zijn werkzaamheden voor de MR zal beëindigen. Hierdoor ontstaat 

er een vacature binnen de MR van De Morgenster.  

Wat is de medezeggenschapsraad? 

De MR bestaat uit 2 geledingen: de oudergeleding, bestaande uit 3 ouders en de 

personeelsgeleding, bestaande uit 3 leerkrachten. De MR op school is een wettelijk 

verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen 

over het schoolbeleid. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en het 

bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. 

 

Wat is het verschil met de ouderraad? 

De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten 

(bijvoorbeeld schoolmarkt, Sinterklaas en Kerst). De MR houdt zich meer bezig met 

het beleid en de organisatie van de school. 

 

Wat betekent de MR voor mij als ouder? 

Iedere ouder kan via de MR zijn/haar stem laten horen. De oudergeleding in de MR 

vertegenwoordigt de ouders van de school. Ouders die willen meedenken, 

adviseren en instemmen over allerlei schoolzaken kunnen dit doen als lid van de 

https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/files/1da2f28b-03e3-cc96-9339-6bd7a3721177/22003MORG_Vacature_kleutergroep_profielschets_v3_1_.pdf
mailto:mattheopijnacker@cnsnunspeet.nl?subject=aanvraag%20inschrijfformulier
https://www.infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies


 

 

 

 

 

MR. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals 

verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, formatie, het vaststellen  

Van vakanties en vrije dagen en de veiligheid op school. 

Momenteel en ook de komende periode houdt de MR van De Morgenster zich 

vooral bezig met de voorgenomen fusie tussen De Morgenster en Petraschool & de 

ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum in een nieuw schoolgebouw (IKC 

Nunspeet Oost). We vergaderen ongeveer 7 keer per schooljaar. 

 

Hoe kom ik als ouder in de MR? 

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school 

gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen 

(passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de huidige beschikbare plaats 

in de MR, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Mocht zich één kandidaat 

melden, dan is deze automatisch gekozen.  

 

Hoe kan ik mij opgeven? 

U kunt zich opgeven als kandidaat voor de MR door een mail te sturen naar: 

mrbasisschoolmorgenster@gmail.com.  

 

U kunt zich opgeven tot en met donderdag 15 december 2022. 

 

Waar kan ik terecht voor meer informatie? 

Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u terecht bij de huidige MR-leden. 

  

De oudergeleding bestaat uit: De leerkrachtgeleding bestaat uit: 

Jelle Katsman  

(vader van Euan in gr. 6/7) 

Anja van Keulen  

(leerkracht groep 6/7), 

Bert van den Bosch  

(vader van Stan in gr. 8) 

Leo Kaljouw 

(leerkracht groep 8) 

Cor-Jan Bax  

(vader van Rosalynn in gr. 3 en Sarah in gr. 4) 

Jeannette Kroese 

(intern begeleider groep 5-8) 

Een keer komen kijken bij de MR is natuurlijk mogelijk.  

 

 Nieuwe naam IKC 

Begin oktober konden er namen ingeleverd worden voor  

IKC-oost. Daar zijn 146 namen binnen gekomen.  

Super bedankt daarvoor. 

Samen met de leidinggevenden van alle drie  

de organisaties hebben we die getoetst op: 

• Identiteit 

• Passend bij de visie van het IKC. 

• Naam inpasbaar in pand of omgeving. 

• Beleving van de naam vanuit de kinderen. 

• Maakbaarheid van een logo. 

• Naam toepasbaar in een rij van toekomstige IKC's 

De namen die overbleven zullen in de teams worden  

voorgelegd zodat we daar een keuze uit kunnen maken.  

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

