
 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 2 december 2022 

Advent 
Kijkt u uit naar het kerstfeest?  

De school is nog in Sint sfeer. Maandag komt de wethouder van onderwijs op de 

onderbouwlocatie om samen de Sint binnen te halen. Wie weet wat er voor 

spannends gaat gebeuren… 

Terwijl de eerste surprises de school werden binnengebracht zijn tegelijkertijd de 

voorbereidingen voor de Kerstviering begonnen. Het decor wordt gebouwd, 

liederen geoefend en de rollen voor de musical zijn verdeeld. We kijken met de 

kinderen uit naar de geboorte van Jezus. Samen vieren dat onze Redder op aarde 

kwam. Die verwachten we! 

Namens het team, 

Mattheo Pijnacker Hordijk  

 Afscheid juf Janet 

Juf Janet Polman gaat onze scholen verlaten want zij heeft een andere baan 

gevonden. Op 1 februari zal zij beginnen als intern begeleider op basisschool de 

Wingerd in Biddinghuizen. Na ruim 4 en half jaar als intern begeleider op de 

Morgenster en de Petraschool te hebben gewerkt is het tijd voor een nieuwe 

uitdaging. Wij vinden het uiteraard erg jammer dat zij onze school gaat verlaten, 

maar gunnen haar deze overstap van harte.  

 

Op de achtergrond zijn wij als MT al druk bezig om de openstaande vacature, snel 

en zorgvuldig in te vullen. Mocht hier meer duidelijkheid over zijn, dan zullen wij 

dat met jullie communiceren in de volgende nieuwsbrief. 

 

 Sint op school  

Maandag 5 december komt de Sint op school aan op de Lijsterbesweg om ± 9.00 

uur komt hij aan. Als u mee wilt vieren dan bent u welkom achter de kinderen van 

de school. Het schijnt dat de Sint met een groot vervoermiddel komt dus is het 

handig om de paden vrij te houden. 

 

 Parro AVG 

Veel ouders hebben de AVG-voorkeuren opgeslagen. Heeft u het nog niet gedaan? 

Het kan eenvoudig. Open Parro en scroll naar beneden. Daar vindt u de knop 

Privacy-voorkeuren. Alvast bedankt.  

 

Agenda 

 

Zo 4 dec 
2e advent 

Ma 5 dec 
Sinterklaas op school 

Wo 7 dec 

Gezamenlijke MR 

Petraschool/Morgenster 

Zo 11 dec 

3e advent 

Zo 18 dec 

4e advent 

Di 20 dec 

Kerstviering 19.00 uur 

Driestwegkerk  

Vr 23 dec 

12.00 uur Kerstvakantie 

Nieuwsbrief 7 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 Vanuit het samenwerkingsverband 

Heeft u ideeën over Passend Onderwijs en wilt u actief meedenken over wat voor 

de kinderen het beste is, meld u dan aan als kandidaat-lid van de OPR 

(Ondersteuningsplanraad). Per 1 februari 2023 zijn er 5 vacante plaatsen in de OPR; 

4 voor de oudergeleding en 1 voor de personeelsgeleding. 

De OPR vertegenwoordigt ouders en leerkrachten en is het 

medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband 

“Zeeluwe”, dat verantwoordelijk is voor passend onderwijs in 
Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Epe en 

Zeewolde. 

Hier leest u meer.   

 

 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. 

 

 Financiële zorgen 

Hoge energieprijzen, boodschappen die duurder worden, geen reserves voor 

onverwachte tegenvallers. Veel mensen hebben zorgen en stress over hun 

financiële situatie. Kan ik mijn kinderen nog wel genoeg te eten geven? Kan ik de 

sportclub nog wel betalen? 

Mogelijk heeft u hier ook mee te maken. 

Er is binnen de gemeente Nunspeet een aantal organisaties waar u terecht kunt 

wanneer u financiële zorgen of vragen heeft. Financieel trefpunt Nunspeet | 

Welzijn Nunspeet 

Locatie: Veluvine – F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet (eerste verdieping)  

Tijdstip: donderdag 10.00 – 12.00 uur (inloop 

Een verjaardag vieren terwijl dat misschien onmogelijk is? Dan helpt St. Jarige Job.  

 

 Herhaling oproep: nieuw lid voor de MR van de Morgenster 

In het Sterjournaal van 11 november 2022 stond een oproep voor een nieuw lid 

vanuit de ouders voor de medezeggenschapsraad (MR). Bij deze herhalen wij 

deze oproep. 

Bert van den Bosch (vader van Stan in groep 8) beëindigt over ruim 7 

maanden (zomer 2023) zijn MR-lidmaatschap. Hierdoor ontstaat een 

vacature voor 1 ouder in de MR van De Morgenster. Wij zoeken een ouder 

die zich met ingang van het nieuwe schooljaar (vanaf september 2023) wil 

gaan inzetten voor de MR. Uiteraard is het mogelijk om eerder aan te haken 

en mee te lopen.  
U kunt zich als kandidaat voor de MR aanmelden door een e-mail te sturen 

naar: mrbasisschoolmorgenster@gmail.com.  Doe dit uiterlijk donderdag 15 

december 2022. Als één kandidaat zich aanmeldt, dan is hij/zij automatisch 

gekozen. Bij meer kandidaten schrijft de MR verkiezingen uit. 

https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/files/5e7448ab-0dee-d31e-d4eb-691d7d47fc87/OproepOPR2023.01.pdf
mailto:mattheopijnacker@cnsnunspeet.nl?subject=aanvraag%20inschrijfformulier
https://welzijnnunspeet.nl/project/financieel-trefpunt-nunspeet/
https://welzijnnunspeet.nl/project/financieel-trefpunt-nunspeet/
https://stichtingjarigejob.nl/
mailto:mrbasisschoolmorgenster@gmail.com


 

 

 

 

 

Hieronder een korte bijdrage van Bert van den Bosch over wat het MR-

lidmaatschap inhoudt. 

“Vanaf september 2019 zit ik in de MR en dat is nu ruim 3 jaar. In de zomer van 
2023 stop ik, omdat Stan van school gaat en wij dan geen kinderen meer op de 

basisschool hebben. Ik heb in deze periode veel geleerd over het MR-werk en de 

schoolorganisatie. In de MR zitten 3 ouders en 3 leerkrachten, die de belangen van 

hun achterban behartigen. Taken van de MR zijn adviseren over en instemmen met 

allerlei documenten, die aan de MR worden voorgelegd. Het gaat hierbij over 

schoolzaken (schoolbeleid), zoals: jaarlijkse schoolbegroting, invoering van 

continurooster, werkverdelingsplan, scholenfusie en integraal kindcentrum (IKC). 

Het IKC en de fusie tussen De Morgenster en Petraschool spelen al een aantal jaren. 

Ondanks dat het een langdurig traject is en nog niet is afgerond als ik 

stop, heb ik hiervan het nodige geleerd. Ik vind het jammer dat ik niet de 

afronding van dit proces zal meemaken. 

De sfeer binnen de MR is prettig en gemoedelijk. Er is ruimte voor 

discussie maar we komen altijd tot een gezamenlijk besluit. Ik heb mij 

de afgelopen jaren met enthousiasme voor de MR ingezet en zal dat 

tot de zomer van 2023 blijven doen! Achteraf gezien vind ik dat ik te 

weinig zichtbaar voor u als ouders/verzorgers ben geweest. Ik hoop 

dat mijn bijdrage dit een klein beetje compenseert. Als u meer wilt 

weten over het MR-werk, bel/app mij dan gerust: 06 - 1007 6212. 

Tot slot wil ik u vragen om een aanmelding als kandidaat serieus te overwegen. Ja 

het kost tijd, maar je leert er veel van en je mag de belangen van ouders én 

kinderen behartigen. Bovendien is het mooi om op deze wijze ‘een steentje bij te 
dragen’ aan school.” 

 

 

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

