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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 weer een nieuw Sterjournaal! 

 

 

 

 

 

 

 

Het begin 

Een reis van een eik 

Begon ooit 

Als een toevallig 

Opgekomen boompje 

 

De angstige zwarte onweersbui 

Begon ooit 

Als een onbeduidende waterdruppel 

 

De knapste professor 

Begon ooit 

Met het leren van het eerste woordje 

 

Een nieuw (school)jaar 

Begon ooit 

Met de eerste minuut 

 

God begon ooit 

Met mij 

 

Als Hij ooit met mij begon 

Wie weet wat er dan 

Aan wijsheid uit mij groeien kan 

(Gedicht Chris Lindhout) 

 

En zo staan we aan het begin van een nieuw schooljaar. Het schooljaar wat nog als leeg 

schrift voor ons ligt. We hopen met elkaar op een fantastisch, fijn en leerzaam 

schooljaar voor iedereen.  

 

Team CNS de Morgenster 

Agenda 

6 september 

Kennismakingsavond 

 

8 september 

Kennismakingsavond 

 

20 september 

Studiemiddag 

(ki dere  s iddags 
vrij) 
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 Nieuwe leerlingen 

Aan het begin van het schooljaar zijn er ook weer een aantal nieuwe leerlingen op school gekomen.  

In de groepen ½ zitten sinds dit schooljaar Lynn Deuring, Flynn Schipper, Lisa en Tim Veleke, Mila Versteeg en  

Nora Wiersma. Alle kinderen en ouders een hele fijne tijd toegewenst op de Morgenster. 

 

 Syrisch gezin 

 

Sinds afgelopen week hebben we ook een aantal Syrische kinderen op school. Het gaat om Jana (groep ½) Jak 

(groep 5), Grees (groep 6) en Yana (groep 7). Deze kinderen zijn inmiddels een aantal weken in Nederland. In het 

kader van gezinshereniging komen ze in Nunspeet wonen. Deze kinderen spreken nog geen Nederlands. In de 

ochtenden worden zij uit de klas gehaald om in kleine groepjes Nederlands te leren. Dankzij extra geld wat de 

minister voor deze kinderen vrijmaakt kunnen we Juf Arna, Juf Janneke, Juf Mirjam, Juf Liedy inzetten om deze 

kinderen te helpen. 

 

 Nieuwe juf 

 

Er zijn niet alleen nieuwe leerlingen op school maar na de zomervakantie is er ook een nieuwe juf in groep ½ 

gestart. Hieronder stelt juf Janet zich voor: 

 

Mij  aa  is Ja et Pol a . Ik e  getrou d et Mar o e  oeder a   stoere 
zoo s i  de leeftijd a  , 9,  e   jaar oud. Wij o e  i  Dro te  et eel 
plezier.  Mij  ho y's zij  leze  e  akke . E  a  dat akke  orde  ij  jo ge s 

eer lij. 
  

Ee  ieu  gezi ht op de Morge ster, aar ik e  al jare  erkzaa  i e  het 
CNS Nu speet. Na ij  afstudere  e  ik ego e  ij de Da Costas hool e  de 
Bro . Daar a e  ik tot  jaar gelede  erkzaa  ge eest op de Petras hool,  

aar a ik er ee  poosje uit e  ge eest o dat ik fullti e oor ij  gezi  ilde 
zorge . Na  jaar fullti e thuis 

te zij  ge eest ego  het o der ijs to h eer te krie ele . I  de afgelope  jare  
he  ik ers hille de ollega's er a ge  i. . . ziekte of z a gers hap. 
  

Nu ag ik groep /   op de Morge ster draaie  e  daar he  ik o tzette d eel 
zi  i . Ik i d het leuk e  leerzaa  o  sa e  et de ki dere  hu  tale te  te 
o tdekke . Die tot loei te late  ko e . Op do derdag zal ik iet aa ezig zij  op 
s hool, dit i  er a d et ij  studie.   
  

Ik hoop op ee  ooi jaar et de ki dere  e  aarde olle o t oeti ge  et u als ouder/ erzorger. 
  

 
 Kennismakingsavond 

 

Volgende week dinsdag en donderdag staan de kennismakingsgesprekken op het programma. Afgelopen week 

heeft u  daarvan een e-mail ontvangen. Denkt u nog aan het invullen van de vragenlijst? 
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 Hulp gezocht 

 

Waar zou een school zijn zonder ouder(s) die mee willen helpen. Gelukkig hebben we op de Morgenster 

betrokken ouders die graag hun steentje willen bijdragen. We zoeken voor de volgende activiteiten nog 

begeleiding. 

 

Schaken 

Komend schooljaar willen we starten met Schaken voor kinderen. Vindt u het leuk om kinderen te leren schaken 

en heeft u daarvoor de tijd (onder schooltijd) dan horen wij dat graag van u. Uiteraard ku e  opa s / o a s etc. 
ook helpen. Mocht u zich willen aanmelden of nog meer informatie willen hebben dan kunt u mailen naar 

morgenster@cnsnunspeet.nl 

 

Lekker Lezen in groep 5 en 6: 

U geeft leiding aan een groepje van ongeveer 5 kinderen. We werken met een leesboek en een werkboek. 

Lekker Lezen is op dinsdag-en donderdagmiddag van 13.15-13.45 uur. Mocht u ons willen helpen, dan kunt u 

een mailtje sturen naar beatimmerman@cnsnunspeet.nl. U kunt het ook doorgeven aan de juffen van groep 5 

en 6. 

 

Creamiddagen groep 5 t/m 8: 

Dit jaar zullen we 5 creamiddagen gaan houden op de maandagmiddag van 14.00-15.00 uur. U geeft leiding aan 

een groepje kinderen uit groep 5/6 of een groepje kinderen uit 7/8. U kunt zelf iets bedenken wat u met de 

kinderen wilt gaan doen/maken. We willen ook gerust met u meedenken. 

U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar beatimmerman@cnsnunspeet.nl.  U kunt het ook 

doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 

De creamiddagen zullen gehouden worden op de volgende data: 26-09, 28-11, 23-01, 20-03 en 15-05. 

Mocht het u niet uitkomen om structureel te helpen, maar wilt u wel reserve staan? Ook dan kunt u zich 

opgeven. 

Hopelijk kunnen we ook dit jaar al deze activiteiten weer laten doorgaan, met uw hulp! 

 

 

 

 Waterfeest  

Afgelopen week bereikte de temperatuur tropische 

waarden. Om lekker te kunnen afkoelen hebben we 

met de kinderen een heerlijk verfrissend waterfeest 

gehad. Op de Frans Huismanstraat kwam, dankzij snel 

regelen en organiseren van de ouderraad, zelfs de 

brandweer om de kinderen te laten afkoelen.  
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 Ten slotte 

 

Ook voor dit schooljaar geldt weer dat u van harte welkom bent met u vragen, opmerkingen en suggesties.  

 

Hartelijke groet, 

 

Namens team CNS de Morgenster 

 

Aart van de Poppe 

  

 


