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Colofon 

CNS De Morgenster 

cns@morgenster.net 

www.morgenster.net 

 

Locatie Frans 

Huismansstraat 20 

8072 HH Nunspeet 

telefoon 0341 - 25 12 21 

 

Locatie Lijsterbesweg 4 

8072 XV Nunspeet 

telefoon 0341 - 25 31 26 

Beste ouders, 

Hierbij een extra Sterjournaal! 

 

 

 Kerstviering 

 

Morgenavond de kerstviering met de hele school in de Sionskerk. De viering begint om 

19.00 uur. Iedereen van harte uitgenodigd om het Kerstfeest met ons mee te vieren. 

 

 Collectedoel 

 

Er zal tijdens de kerstviering ook een collecte zijn. De 

opbrengst van de collecte gaat naar stichting Present 

Nunspeet. Voor meer informatie over deze stichting 

zie http://stichtingpresent.nl/nunspeet/ 

 

 

 

 Kerstkaarten 

 

Een mooie traditie is het uitdelen of versturen van kerstkaarten. Ook kinderen nemen 

kerstkaarten mee naar school om uit te delen. Hiervoor gelden de volgende afspraken. 

Als een kind op school kerstkaarten wilt uitdelen dan geeft hij/zij aan ieder kind uit de 

klas een kerstkaart. Er kan ook voor gekozen om 1 kerstkaart voor de hele klas mee te 

nemen. Het is uiteraard geheel vrijwillig om kerstkaarten mee te nemen naar school. 

 

 Kerstbakjes maken 

 

Donderdagmiddag gaan de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kerstbakjes maken. Wilt u 

uw kind hiervoor het volgende meegeven: oase, kaars, bakje, versieringen en groen.  

Ook worden er nog wat helpende handen gezocht voor het maken van kerstbakjes. U 

kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Dinsdag 20 december: 

 

Kerstviering 19.00 uur 

Sionskerk. 

 

Vrijdag 23 december: 

 

Start kerstvakantie om  

11.00 uur 

 

http://stichtingpresent.nl/nunspeet/
http://www.stichtingpresent.nl/
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 Gevonden voorwerpen 

 

Mist uw kind een sjaal, handschoen, muts of ander 

kledingstuk dan is de kans groot dat deze bij de gevonden 

voorwerpen op school ligt. Na de kerstvakantie zullen de 

gevonden kledingstukken een andere bestemming krijgen 

en niet meer op school liggen. 

 

 

 

 Kerstvakantie 

 

De kerstvakantie begint voor de kinderen komende vrijdag om 11.00 uur. We beginnen weer op maandag 9 

januari om 8.30 uur. 

 

 Kerstgroet 

 

Vanaf deze plek wil ik u, en allen die u lief zijn, hele goede en 

gezegende kerstdagen toewensen en een voorspoedig en 

gezond nieuwjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tenslotte 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens team de Morgenster 

Aart van de Poppe 
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