
 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 3 februari 2023 

Onderweg  
De maand januari ligt achter ons. Zoals jullie wellicht thuis al gemerkt hebben, zijn 

de kinderen de afgelopen weken druk bezig geweest met de halfjaarlijkse toetsen. 

Vandaag op de studiedag, hebben alle leerkrachten de resultaten geanalyseerd en 

zijn plannen gemaakt voor het komende half jaar.  

Continu zijn wij "onderweg" om te kijken wat goed gaat en wat er nog beter kan. 

De vergelijking met de Bijbelverhalen die wij de komende weken aan de kinderen 

mogen vertellen, gaan ook over de weg die Jezus aflegt met zijn discipelen en dat er 

"onderweg" ook momenten zijn van terug- en vooruitkijken.  

Een vergelijking dit erg van toepassing is op de huidige periode in het schooljaar.   

In de komende weken zullen de kinderen het eerste rapport krijgen. Jullie zullen 

worden uitgenodigd voor de gesprekken in de week voor de voorjaarsvakantie.  

Voor groep 8 breekt er ook een spannende tijd aan; Het uitzoeken van een nieuwe 

school, het toewerken naar en het maken van de eindtoets en straks ook kamp en 

de musical. "onderweg" in het laatste half jaar op de Morgenster. 

Namens het team, 

Mattheo Pijnacker Hordijk 

 IKC-update   

Donderdagavond 26 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de wijziging van 

het bestemmingsplan van Oosteindeweg 70. Dat is een fijn begin van het IKC.  

Na jaren vergaderen is de wijziging van bestemming door alle partijen goedgekeurd. 

Dat is een overwinning en een stap in de goede richting om concrete bouwplannen 

te maken. In de komende periode zullen we de stappen die worden gezet met u 

communiceren. Een daarvan is de keuze voor een nieuwe naam. Die ligt nu voor bij 

de bestuurder. Als daar een definitieve keuze in is gemaakt delen we die met u. 

 Nieuwsbrief Zeeluwe 

CNS werkt samen met andere besturen om zorg zo passend mogelijk te maken.  

Dat samenwerkingsverband heet Zeeluwe. Hier leest u de nieuwsbrief. 

 

 

Agenda  

ma 13 feb 

Gezamenlijke MR 

Petra/Morgenster 

wo 15 feb 

Rapport I 

ma 20 -vr 24 feb overdag 

do 23 feb avond 

rapportgesprekken 

verplicht 

 

Vr 24 feb. 

nieuwsbrief 10 

 

Lijsterbesweg 4 

072 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.google.com/maps/place/Oosteinderweg+70,+8072+PD+Nunspeet/@52.3879282,5.8082617,3a,75y,167.53h,101.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFeSZtJFlew4AI_fP4bbiFA!2e0!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x47c7cd8ae58a9abd:0xca0021a7827a3d99!8m2!3d52.3874381!4d5.8074184!16s%2Fg%2F11c5j0rm99
https://www.zeeluwe.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-januari-2023/
http://www.morgenster.net/
mailto:morgenster@cnsnunspeet.nl
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