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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 

 Mededeling 

 

Beste ouders, 

Hierbij weer een nieuw Sterjournaal! 

 

 Kinderboekenweek 

 

Voor de herfstvakantie was het de Kinderboekenweek. We kunnen met elkaar 

terugkijken op een zeer geslaagde Kinderboekenweek. Er zijn heel wat activiteiten 

ondernomen, binnen en buiten de klas. Alle activiteiten waren erop gericht om het lezen 

te bevorderen het leesplezier te vergroten. Ook in de krant en via facebook heeft u dit 

voor een deel mee kunnen maken. Alle ouder(s) die geholpen hebben hartelijk dank. 

 

 Klasbord.nl 

 

Afgelopen week bent u door de 

leerkracht van uw kind 

geïnformeerd over het gebruik 

van klasbord. Klasbord is een app 

waarop de leerkracht foto s en 

berichtjes kan plaatsen die 

betrekking hebben op de groep. 

Doet u mee? Mocht u vragen 

over het gebruik van klasbord hebben dan horen wij ze graag van u.  

 

 Leerlingenraad 

 

Terug van weggeweest is de leerlingenraad CNS de Morgenster. In de afgelopen periode 

zijn de leerlingen voor de leerlingenraad gekozen. De leerlingenraad zit er als volgt uit:  

 

Groep 6:  Manin Lubbersen en Roy Pluim 

Groep 7: Thyade van de Schootbrugge en Jesse Pluim  

Groep 8: Hendrie Mulder en Victoria Barro. 

 

De rol van de leerlingenraad is om mee te denken over activiteiten op school. Daarnaast 

kunnen ze zelf ook allerlei onderwerpen op de agenda zetten die betrekking hebben op 

school zoals schoolplein, schoolgebouw etc. Leerlingen kijken vaak met een hele eigen, 

frisse blik naar dit soort zaken. Wij zien uit naar de samenwerking en inbreng van de 

leerlingenraad. 

 

Agenda 

1 november 

Spreekuur FH 

2 november 

Dankdag 

3 november  

Spreekuur LB 

7 november 

Start themaweek 

8 november 

Studiemiddag, kinderen 

s middags vrij 

11 november 

Nationaal schoolontbijt 

13 november 

CNS Themadienst 

15 november 

Gebedsgroep 

17 november 

Openbare kijkles 

Surprise avond 

21 november 

Sterjournaal 5 
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 Woensdag = Fruitdag 

 

In de schoolgids staat over fruitdag  het volgende; 

 

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten. 

Daarom hebben we de woensdag bestempeld als fruitdag . Wilt u op 

de dag gezonde tussendoortjes mee geven? We willen u dit niet 

verplichten, want wij vinden dat de eerste verantwoording in deze bij 

u ligt. Wel hopen we dat u hieraan gehoor wilt geven.  

 

We merken dat de kinderen steeds vaker, ook op woensdag, 

ongezonde tussendoortjes bij zich hebben daarom weer even 

aandacht gevraagd voor Woensdag = Fruitdag.  

 

 Ouderbijdrage 

 

Vandaag krijgt uw kind een brief mee met betrekking tot de jaarlijkse ouderbijdrage. In de bijlage bij dit Sterjournaal 

ontvangt u ook een digitale versie van deze brief. Mocht u vragen hebben over deze bijdrage laat ze ons gerust 

horen. 

 

 Dankdag 

 

Komende woensdag is het Dankdag voor gewas en arbeid. Op beide 

locaties wordt er met alle kinderen aandacht besteed aan Dankdag. 

Thema van dit jaar is: Dankend bij een.   

 

 Spreekuur 

 

Deze week zijn de spreekuren op onze school. Dinsdag is het 

spreekuur op de Frans Huismanstraat en donderdag op de Lijsterbesweg. 

 

 

 Studiemiddag 

 

Volgende week dinsdag, 8 november, hebben we als team weer een studiemiddag. Alle kinderen zijn deze middag 

vrij. 

 

 Nationaal schoolontbijt 

 

Vrijdag 11 november doen we met de hele school mee aan het Nationaal 

schoolontbijt. In de bijlage vindt u meer informatie over het Nationaal 

schoolontbijt.  
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 CNS Themadienst 

 

Zondag 13 november is er de CNS Themadienst in de verschillende kerken in Nunspeet. Thema van deze 

week/dienst is Waar is een schuilplaats?  In de week voorafgaand deze dienst zullen we in alle groepen aandacht 

besteden aan dit thema door middel van de Bijbelverhalen  en werkjes. 

 

 Openbare kijkles 

 

Om u de mogelijkheid te geven om een keer een les in de klas van uw kind mee te maken is er donderdag 17 

november de openbare kijkles. Informatie volgt via de leerkracht van uw kind. 

 

 Stagiaires  

 

Ook dit jaar hebben we weer een aantal Pabo stagiaires op onze school. Wij vinden het belangrijk om stagiaires een 

plek te bieden op onze school. Op deze manier kunnen wij een bijdrage leveren aan de opleiding van onze 

toekomstige collega s. De Pabo stagiaires komen van de Hogeschool VIAA in Zwolle.  Onderaan dit Sterjournaal 

stellen de stagiairs zich aan u voor. 

 

 

 Ten slotte 

 

Wij vinden het belangrijk om de drempels inzake het contact 

met u zo laag mogelijk te houden. Heeft u vragen of 

opmerkingen blijf er niet mee rond lopen maar neem contact 

met ons op. Hierbij telt zeker :” Bent u tevreden vertel het 
aan anderen, bent u ontevreden vertel het ons!!”  

 

Namens het team een hartelijke groet, 

 

Aart van de Poppe 

aartvandepoppe@cnsnunspeet.nl 
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STAGIAIRES CNS DE MORGENSTER SCHOOLJAAR 2016/2017 
 

Hoi, 

 

Mij is gevraagd om mezelf voor te stellen in de nieuwsbrief. 

Ik ben Dineke de Wit en 19 jaar. Ik kom uit Amersfoort en studeer de Pabo aan de Viaa in 

Zwolle. Ik zit nu in mijn tweede jaar en loop met veel plezier stage in groep 7 op de maandag 

en de dinsdag. Na de voorjaarsvakantie is het de bedoeling dat ik in de onderbouw stage ga 

lopen. 

In mijn dagelijks leven woon ik op kamers in Zwolle en ben ik lid van de studentenvereniging 

Navigators. Ik kom uit een gezin met 4 kinderen. Voor de Pabo heb ik de Havo gedaan op de 

Guido. Mijn hobby s zijn: dansen, fluiten & zingen. 

Al van kleins af aan zeg ik dat ik juf wil worden. Voor de klas staan vind ik dan ook super. 

Kinderen iets aanleren en vervolgens merken dat ze het snappen is echt heel leuk. Daarnaast 

geniet ik erg van de openheid en puurheid van de kinderen. 

Groetjes en misschien tot ziens op het schoolplein, Dineke 

 

 

Misschien heeft u een nieuw gezicht gezien op de Morgenster? Dat klopt ! 

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Ruben Wolters 22 jaar en studeer aan Hogeschool Viaa te Zwolle. Daar zit ik 

nu in het derde jaar van de opleiding pabo. Dit jaar mag ik, tot mijn geluk, stage lopen in groep 8 op de 

Morgenster. Hier zal ik lessen geven en af en toe een onderzoek doen. Na een aantal weken kan ik zeggen dat 

het een leuke enthousiaste groep is en dat ik met plezier les geef. Ik loop stage op de donderdag en vrijdag. 

Mocht u meer willen weten loop gerust een keer binnen na schooltijd.  
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Hallo, 

Misschien heeft u mij al zien lopen, maar toch stel ik me nog even voor. Ik ben Bethany van Barneveld en 

studeer aan de Pabo op de Hogeschool Viaa. Voor de Pabo heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond. Ik 

woon zelf in Nunspeet met mijn ouders en twee zusjes en ben 22 jaar oud. Mijn hobby's? Zelf schrijf ik 

graag verhalen en hoop er ook ooit één uit te geven. Verder houd ik van muziek en geef ik dit ook door aan 

kinderen d.m.v. gitaarles. Ook maak ik veel tijd vrij voor mijn vriend en vriendinnen om mee af te spreken.  

Als u nog meer over mij wilt weten spreekt u mij maar een keer aan. 

 

Groetjes Bethany 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


