
 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 23 december 2022 

Kerst 
Herkent u dat? De donkere 

dagen…lichtjes en versiering overal. 
Gezelligheid en sfeer?  

Misschien zou u dit willen maar is het 

op dit moment helemaal geen 

gezelligheid door zorgen of door 

stress. 

Met Kerst mogen we de geboorte van 

Jezus vieren. Hij kwam als een kind, 

een baby kwetsbaar en klein. Toch zal 

Hij de Redder van de wereld zijn. 

Dinsdag zongen we het lied van hoop. 

Fantastisch om zo samen met de 

kinderen en jullie als ouders dit feest samen te vieren.  

Jezus wil ons hoop en verlossing geven juist als het duister is in de wereld en 

misschien wel in je hart.  

Ik wens jullie gezegende kerstdagen en een hoopvol 2023.  

In het nieuwe jaar hopen we dat de kinderen weer uitgerust aan het nieuwe jaar 

kunnen beginnen. 

Geniet ervan! 

Namens het team, 

Mattheo Pijnacker Hordijk 

 Juf Nienke Vlaskamp  

In de vorige nieuwsbrief gaf ik aan dat juf Janet Polman de Morgenster helaas per 1 

februari gaat verlaten. Juf Nienke gaat haar taken overnemen tot de zomervakantie 

als interim intern begeleider. Hieronder stelt ze zich voor: 

Mijn naam in Nienke Vlaskamp, 44 jaar en ik woon samen met mijn man Michel en 

onze dochters (Lynn en Sofie) en zoon (Ravi) in Twello. In mijn vrije tijd ben ik graag 

aan het sporten, wandelen of gewoon wat gezelligheid opzoeken. Ook mag ik graag 

eens bijspringen in de horeca tijdens een feestje… een overblijfsel uit mijn 

studententijd. Ruim 20 jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Pabo, waarna ik zelf 

jaren voor de klas heb gestaan. In deeltijd ben ik daarna pedagogiek gaan studeren 

en ben ik intern begeleider geworden. Deze mooie taak mag ik inmiddels alweer 

zo’n 15 jaar uitoefenen. Ik heb hierbij (zowel als interim als in vaste dienst) ervaring 
opgedaan op zeer diverse scholen. Van een taalschool voor vluchtelingen en 
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scholen met een onderwijsachterstanden-beleid tot vernieuwingsonderwijs als 

Jenaplan en Dalton. Heel leuk om op deze manier op veel verschillende plekken te 

komen, nieuwe mensen te leren kennen, maar vooral ook om samen te kijken hoe 

we het onderwijs nog beter kunnen maken. Vanaf januari mag ik als interim ib-er 

op de Morgenster en de Petraschool aan de slag. Tot aan de voorjaarsvakantie zal 

dit doorgaans op de dinsdag en donderdag zijn. Na de voorjaarsvakantie zal hier 

nog een dag bijkomen. Voel je vrij om bij me langs te komen als er vragen zijn of om 

gewoon even kennis te maken. Ik heb er zin in! 

 

 Juf Melanie Russchen 

 Voor de kleutergroepen hebben we ondersteuning gezocht voor het 

komende half jaar. Juf Melanie gaat 5 ochtenden werken in groep 1/2b. 

Hieronder stelt zij zich voor: 

 

Mijn naam is Melanie Russchen. Ik ben 18 jaar oud en woon in Nunspeet. 

In mijn vrije tijd voetbal ik in de MO20 bij de voetbalvereniging VV 

Nunspeet. Verder spreek ik graag af met vriendinnen of ben ik sportief 

bezig. In september ‘22 ben ik bij de Morgenster begonnen als stagiaire in 

groep 3. Nu ik mijn opleiding als onderwijsassistent heb afgerond, zal ik na 

de kerstvakantie beginnen als onderwijsassistent in de onderbouw. Na de 

zomervakantie hoop ik aan de pabo-opleiding te beginnen. 

Groetjes Melanie. 

 

 Voor een kleine beurs 
 Heeft u minder geld te besteden? 

Gratis naar een voorstelling?  

Het kan via de Veluvine. Klik hier voor meer informatie. 

 Goedkope kleding?  Of juist kleiding verkopen? 

Op 19 januari is er een kledingbeurs in Veluvine van 15.00-19.00 uur.  

Hier leest u meer. 

 

 Batterijenactie 

In november hebben we batterijen ingezameld. Samen wel 145 kilo. Bedankt voor 

jullie enthousiasme. Daarmee hebben we geen prijs gewonnen. Samen hebben 

we het milieu wat meer gespaard. Op de Frans Huismansstraat blijft een 

inleverton voor batterijen staan. 

 Kerstviering 

Afgelopen dinsdag hadden we een mooie kerstviering.  

Hierbij de link om de viering nog een keer te bekijken.  

 Ouderavond  

Woensdag 11 januari houden we een ouderavond over het besluit tot 

voorgenomen fusie met de Petraschool. Om 19.15 uur bent u welkom op de 

Lijsterbesweg 4. 

Van harte uitgenodigd! 

https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://www.veluvinenunspeet.nl/pQbAaia/gratis-theater-voor-kinderen
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/files/baabd9bf-a793-d101-3c4f-9a1c31b70c78/Shop_for_less_second_hand_and_more_.pdf
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1720/events/recording/167155920001720

