
 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 24 februari 2023 

Zie jij het ook?  
De kinderen van de bovenbouw hebben deze week een bezoek gebracht aan het  

Noord Veluws museum om de kunstwerken van Frans Huysmans te zien. Mooi dat 

kinderen stijlen en vormen leren herkennen. In de groepen ½ stond techniek 

centraal. Waar gebruiken we techniek allemaal voor? En ja, alles is een keer 

bedacht en uitgevonden.  

Kinderen leerden te ontdekken waar apparaten voor zijn gemaakt.  

Of het nu een robot, een Cd-speler is of kunst. Ook wij zijn gemaakt en bedacht. 

Mooi, kunstzinnig en creatief door onze Maker.  

Na de vakantie is het biddag. In deze veranderend wereld is het een jaar geleden 

dat de oorlog uitbrak in de Oekraïne. Helaas is de oorlog nog niet over. Na de 

vakantie staan we stil bij de verhalen van Elisa. Zijn knecht ziet dat rondom de stad 

een leger van vijanden komt. Elisa ziet de hand van God. Er staat tussen de stad en 

de strijders een ring van Engelen om te beschermen.  Ik hoop en bid dat we samen 

de hand van God in onze levens en de wereld steeds mogen zien en herkennen. 

Goede vakantie! 

Namens het team, 

Mattheo Pijnacker Hordijk    

 

 IKC 

Gister is deze nieuwsbrief gedeeld over het IKC ‘de Olijfboom’ gaat heten.  

 De Wiltsangh 

Het nieuwe sportcomplex gaat bijna open. Mogelijk zullen na de vakantie wat 

gym/zwemlessen uitvallen door de geplande verhuizing.   

De groepsleerkracht zal jullie daar verder over informeren. 

Eind maart staat nu de opening gepland.  

Groep 3 en 4 zullen met de bus worden vervoerd naar de Wiltsangh.  

De overige groepen zullen net als nu met de fiets gaan.  

 Kleine beurs 

Binnen Nunspeet is er een nieuw initiatief voor mensen met weinig geld. Stichting 

Hulpfonds Nunspeet wil mensen helpen waar nodig. Deze hulp gaat helemaal 

buiten de gemeentelijke regelingen om. 

 Overblijfouder gezocht 

We zoeken ouders die een half uurtje willen komen helpen tegen vergoeding om 

met een groep te eten en buiten te spelen. Wil je meer informatie of ben je 

beschikbaar in de invalpool dan horen we het graag. Meld je hier aan! 

Agenda  

Ma 27 feb-vr 3 mrt 

Voorjaarsvakantie 

Ma 6 mrt 

Schoonmaakavond LB 

Wo 8 mrt 

Biddag 

Do 16 mrt  

Kangoeroewedstrijd 

rekenwedstrijd 

Vr 17 mrt 

Nieuwsbrief 11 

 

 

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.noord-veluws-museum.nl/frans-huysmans-en-de-bergense-school/
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/files/6b0f4f13-b503-b6ec-5b76-002418ebd1e7/2023_02_23_nieuwsbrief_IKC_.01.pdf
https://www.nunspeet.nl/wiltsangh
https://hulpfondsnunspeet.nl/
https://hulpfondsnunspeet.nl/
mailto:arietvisch@cnsnunspeet.nl?subject=overblijf%20morgenster
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
http://www.morgenster.net/
mailto:morgenster@cnsnunspeet.nl


 

 

 

 

 

 Mediawijsheid 

Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen mediawijs worden. In de 

jaarplanner staat voor de maand maart het thema maak goede keuzes op het 

programma. Online zijn er veel zaken waarin kinderen mogen leren om goede 

keuzes te maken. Of het nu gaat om wachtwoorden of phishing. Hier staat meer 

informatie. 

We behandelen de volgende thema’s 

september :                 Weet wat je ziet, 

oktober:           bewaak je identiteit, 

november:                     week van de mediawijsheid, in groep 7/8 mediamasters 

januari:                           wat je geeft krijg je terug, 

februari:                         houd de klok in de gaten, 

maart:                             maak goede keuzes, 

april:                                bescherm je privacy,  

mei/juni:                        zorg voor je eigen veiligheid.  

 

 Oudertevredenheidspeiling.  

In november 2022 hebben jullie de mogelijkheid gehad om een enquête in te 

vullen over jullie tevredenheid. Van de 146 uitgestuurde enquêtes zijn er 47 

ingeleverd (32%). Daarmee is de respons niet zo groot. De mensen die de 

enquête hebben ingevuld geven de school gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer. 

Daar zijn we als team blij mee.  De gebieden [kwaliteit, veiligheid, 

welbevinden, pedagogisch handelen, lesgeven, ondersteuning van 

leerlingen en informatie] scoren ruim voldoende tot goed. Aandachtspunt 

is schoolklimaat. De school kan er verzorgder uitzien.  

Daar gaan we als team, zo goed mogelijk mee aan de slag.  

Een ander punt van verbetering is communicatie. Zeker in deze 

veranderende organisatie blijft dat belangrijk. Ook blijft onze focus op de 

sociale veiligheid van alle kinderen.   

De uitkomsten van deze enquête zijn in het team en MR besproken en zijn 

doorgezet naar CNS. Iedereen bedankt voor het invullen.  

 Centrum jeugd & gezin 

Het CJG informeert graag over 2 groepen: 

Alles op zijn kopp:   Training voor kinderen van ouders met psychische problemen 

en/of een verslaving.  

Alles is anders:  Voor kinderen van gescheiden ouders.   

 Onderwijs iets voor jou? 

Heb je belangstelling om in het onderwijs te gaan werken? Wil je graag weten of 

voor de klas staan iets voor je is? Loop dan eens een dagje mee in de basisschool en 

maak een deel van een dag van een leerkracht mee. Op maandag 7 maart 

organiseert de Immanuëlschool in samenwerking met Hogeschool Viaa een 

praktijkdag. Aanmelden? Klik hier dan op of stuur een berichtje. 

Wil je meer weten over de colleges die je volgt bij de pabo van Viaa? Dan ben je 

welkom tijdens een meeloopdag in de collegebanken bij Viaa. Klik hier voor info. 

https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://www.nationaalmediapaspoort.nl/ouders
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/images/c257ac55-d2cb-c82d-c362-320d1799cbe9.jpg
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/images/c8df12e1-46fd-fc80-cadb-659f17b91f2b.png
http://www.viaa.nl/praktijkdag
mailto:karelvanbronswijk@cnsnunspeet.nl?subject=Praktijkdag
http://www.viaa.nl/meeloopdag


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

