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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! 

 

 

 CNS de Morgenster op Facebook 

 

Misschien heeft u ons al gevonden op Facebook. Sinds vorige week hebben we een 

eigen pagina van onze school. Op deze pagina plaatsen we onder andere foto s van 

bijzondere gebeurtenissen op school, uitjes met de klassen, sportdagen enzovoort. U 

kunt als volgen door op Facebook CNS de Morgenster op te zoeken en het knopje Je 

vindt dit leuk  in te drukken. U krijgt dan automatisch de berichten die wij plaatsen op 

Facebook. In de bijlage bij dit Sterjournaal het protocol Facebook CNS de Morgenster. 

Hierin staat beschrijven hoe wij met Facebook omgaan.  

 

 

 Week tegen het Pesten 

 

 Deze week doen we als school mee 

met de week tegen pesten. 

Het landelijke thema voor deze week: 

#jedoetertoe 
  

De week tegen pesten staat dit jaar in 

het teken van de leerkracht.   
Jij doet er als leerkracht toe, maar jij 

doet er als leerling natuurlijk ook 

toe….. at doe jij i  pestsituaties? Ook 

u als ouder doet er toe. Met elkaar 

willen we zorgen voor een sociaal 

veilige school en maatregelen nemen 

om pesten tegen te gaan.  

In alle groepen zal op verschillende manieren hier aandacht aan worden besteed.  

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

19 september 

Start Week tegen 

Pesten 

 

20 september 

Gebedsgroep 

Studiemiddag (kinderen 

s middags vrij) 

 

26 september 

Creamiddag FH 

 

5 oktober 

Dag van de Leraar 

Start Kinderboekenweek 

 

6 oktober 

Informatieavond groep 

8 voortgezet onderwijs 
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 Zendingsgeld 

 

Wij hebben de goede traditie dat de kinderen zendingsgeld meenemen. De laatste jaren merken we dat de opbrengst 

steeds minder wordt. Het is goed om te weten waar het meegenomen zendingsgeld voor gebruikt wordt.  Wij hebben 

via de organisatie Woord & Daad een sponsorkindje. Hij heet Kabirou Zongo en woont in Burkina Faso. Door onze 

bijdrage van € 30,-- per maand kan Kabirou iedere dag naar school en krijgt hij elke dag een maaltijd. Hiernaast 

ondersteunen we een basisschool in Haïti. Dit is een van armste landen te wereld en kan zonder financiële sponsoring 

van verschillende partijen niet bestaan.   

 

Het zendingsgeld gaat naar deze twee doelen. De meeste kinderen nemen op maandagochtend het zendingsgeld mee 

maar het kan ook gedurende week ingeleverd worden.   

 

 Afscheid juf Marian 

 

Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van juf Marian Muys. Hieronder een persoonlijk berichtje van juf 

Marian. 

 

Leerlingen, ouders, collega s, 

Wat een dag. Woensdag 6 juli 2016. Een dag met een GOUDEN RAND. Mij past maar èèn ding om te schrijven: DANK 

JULLIE WEL. 

Dank voor alles wat jullie hebben gedaan, om mij met zoveel plezier hier te laten werken. Wat heb ik samen met Jan 

genoten van deze geweldige dag. Ik ist iets, alles as ee  errassi g. De collega s e  de ouders  hebben er voor 

gezorgd dat het voor iedereen een onvergetelijke dag is geworden. Een dag met alleen maar hoogte punten: het ontbijt, 

thuis ophalen met de auto van meester Aart, de Veluvine ,de voorstelling, de huifkartocht, pannenkoekenfeest, de 

receptie e  te slotte het gezellig ete  et de collega s. En dan de vele prachtige cadeaus: de prachtige keukenmachine, 

het kookboek ( dat jullie zelf hebben gemaakt) boeken, bonnen, wijn, parfum, toiletspullen. 

Nogmaals, Iedereen die heeft meegewerkt aan het welslagen van de  dag, waarop ik op geweldige wijze heb kunnen 

vieren dat ik: 

het 40 jarig onderwijs jubileum heb kunnen vieren,                                                                                                                                 

met pensioen kan gaan,                                                                                                

afscheid kan nemen van een geweldige school, met fantastische 

collega s ouders e  leerli ge . 

BEDANKT-BEDANKT-BEDANKT-BEDANKT 

Boven al dank ik God die mij de gezondheid heeft geven om dit 

prachtige werk te doen. Ik wens jullie voor de komende tijd Zijn 

zegen toe en hoop jullie nog eens te ontmoeten. 

 

Marian Muys 
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 Blokfluitles 

 

Onze muziekmeester, Gerben van de Put, geeft ook blokfluitles op onze 

school. Kinderen (vanaf groep 4) dit het leuk vinden om blokfluit te 

leren spelen kunnen zich hiervoor aanmelden bij meester Gerben. Dit 

kan via zijn mailadres:ggsvandeput@gmail.com. De kosten bedragen 

ongeveer € 3 ,-- Dit betreft de aanschaf van een blokfluit € ,-- en de 

blokfluitmethode (ongeveer € 20,--) Mocht u al een blokfluit hebben 

dan hoeft deze niet aangeschaft te worden. De lessen zijn op vrijdagmiddag 12.15-12.45 op de Frans Huismansstraat. Er 

kunnen maximaal 10 kinderen meedoen.  

 

 Creamiddag 

 

Op maandagmiddag 26 september starten we weer met de ceamiddagen in groep 5 t/m 8. Gelukkig zijn er al heel wat 

ouders die zich hebben opgegeven maar helaas komen we toch nog één ouder te kort. 

Wie kan ons nog komen helpen?? 

Het gaat om 5 maandagmiddagen van 14.00 uur tot 15.00 uur. (26-9; 28-11; 23-01; 20-03; 15-05) Het is natuurlijk ook 

mogelijk om met bijvoorbeeld twee ouders af te spreken en het samen op te pakken. 

Ook zoeken we nog iemand die kan invallen bij koken en bakken op de eerste creamiddag. 

 

Verder zoek we nog op zoek naar: 

lapjes stof, stukjes behang, lintjes, kartonnen dozen (liefst zonder opdruk), olvaritpotjes (het liefst zonder etiketten) en 

mooie takken (uit het bos) van ongeveer 75 cm lang. 

 

Mocht u vragen hebben of zich willen aanmelden dan kan dat bij juf Tiny. tinyras@cnsnunspeet.nl 

 

 

 Studiemiddag  

 

Zoals al eerder aangekondigd zijn de kinderen morgenmiddag vrij ivm een studiemiddag met het team. Wij zullen ons 

deze middag verder verdiepen in het werken met groepsplannen en de methode ZIEN.  

 

 Tenslotte 

 

Dit is alweer de vijfde week in het nieuwe schooljaar. Als team en als 

school hebben we een goede start gehad. We hopen dat uw 

kind(eren) het ook weer naar hun zin hebben op school. 

 

Ook dit schooljaar staan onze deuren weer open voor vragen en 

opmerkingen.  

 

Hartelijke groet, 

 

Namens team CNS de Morgenster 

Aart van de Poppe 

aartvandepoppe@cnsnunspeet.nl 
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