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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/verzorgers, 

Hierbij weer een nieuw Sterjournaal!  

 

De maand december is weer aanstaande. Voor kinderen altijd weer een bijzondere 

maand. Sinterklaas is weer in het land en dat zorgt voor de (jongere) kinderen toch wel 

voor kriebels in de maag. Ik hoop dat we met elkaar van deze mooie en spannende tijd 

kunnen genieten.  

 

De maand december mogen we 

ook het Kerstfeest vieren. 

Aanstaande zondag de 1e 

adventszondag. We leven met 

elkaar toe naar Kerstfeest. Het 

feest van de geboorte van Jezus 

Christus als licht in deze donkere 

wereld. Uiteraard zullen we in de 

klassen, met alle kinderen, ook 

naar dit feest toe leven.  

 

 

 

 

 Verkeersouders 

 

Door veranderde 

werkomstandigheden hebben de 

verkeersouders hun werkzaamheden 

voor de verkeerscommissie moeten 

beëindigen. Via deze weg wil ik 

Jolanda Haverkamp, Natalie Dorst, 

Marion Bruijnes en Jobke Boone 

hartelijke bedanken voor hun tijd en 

inzet.  

Dit betekent wel dat we op zoek zijn naar ouder(s) voor de verkeerscommissie. Taken 

van de verkeerscommissie zijn onder andere het regelen van de fietsenkeuring, 

Streetwise (project ANWB), snelheidsmeting in overleg met de wijkagent. Mocht u zich 

willen aanmelden of meer informatie willen hebben neem dan contact op door te 

mailen naar morgenster@cnsnunspeet.nl  

 

 

Agenda 

 

Maandag 21 november 

Pepernoten bakken FH 

 

Maandag 28 november 

Creamiddag FH 

 

Woensdag 30 

november 

Pepernoten bakken LB 

 

Maandag 5 december 

Sinterklaas op school 

 

Dinsdag 6 december 

Vader(s) op school  

 

Maandag 12 december 

Nieuwe Sterjournaal 
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 Ouderraad 

 

De ouderraad van de Morgenster is een enthousiaste groep ouder(s) die verschillende zaken regelen en 

organiseren. Per 1 januari stoppen een aantal ouder(s) met de OR. Mocht u interesse hebben om in de 

ouderraad zitting te nemen of meer informatie willen hebben mail dan gerust naar bovenstaand mailadres. 

Reacties graag voor woensdag 30 november. 

 

 

 Sparen bij de Jumbo 

 

De afgelopen weken kon er bij de Jumbo gespaard worden 

voor de scholen in Nunspeet. Voor de Morgenster is er een 

edrag va  € ,  ij elkaar gespaard. Alle spaarders 

hartelijk dank. In het volgende Sterjournaal zal meegedeeld 

worden welke materialen van, het gespaarde bedrag, zijn 

aangeschaft. 

 

 

 

 

 Sinterklaas op de Morgenster 

 

Ook dit jaar zal Sinterklaas de Morgenster weer vereren met een bezoek op maandag 5 december. Vorig jaar 

kwam de Sint per helikopter aan. Hoe hij dit jaar zal arriveren is nog een verrassing. U zult hierover nader 

geïnformeerd worden. 

 

 

 (stief)vaders op de Morgenster 

 

Afgelopen vrijdag heeft u mail met dit onderwerp gehad. Fijn dat al een aantal vaders zich opgegeven hebben. 

Het idee is om samen met (stief)vaders na te denken over  a e  a tiviteite  die we op school kunnen 

organiseren voor onze kinderen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld hutten bouwen, het bos in etc. Wellicht 

zijn er vaders die het leuk vinden om wat vertellen over hun beroep. Graag gaan we dit brainstormgesprek met 

zoveel mogelijk (stief) vaders aan. Ik zie uw aanmelding graag tegemoet.  

 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens team CNS de Morgenster 

 

Aart van de Poppe 

 

 

 

 

 

 



 

Sterjournaal 5 • jaargang 2016/2017 3 

 

 

 

 

 

 

 


