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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! 

 

 

 Advent / Kerstviering Morgenster 

 

 

Met elkaar leven we toe naar het 

Kerstfeest. We willen dit ook 

graag met u en alle kinderen 

vieren. Dinsdagavond, 20 

december, zullen wij het 

kerstfeest met school vieren in de 

Sionskerk. De viering begint om 

19.00 uur. Van harte uitgenodigd!  

 

 

 

 

 

 

 Worst- en Snertactie 

 

Er is de afgelopen weken weer flink veel worst en snert verkocht door onze leerlingen. 

Deze verkoop heeft het prachtige nettobedrag van € 1.407,85 opgeleverd. Alle kopers 

en verkopers hartelijk dank voor jullie inzet. 

 

 

 Nieuwe leerlingen 

 

Op donderdagmiddag 22 

december komen Hannah Rijkee 

en Joël Hop (groep 1/2 a) en Lynn 

Vos (groep 1/2b) een kijkje 

nemen in de groep. Na de 

kerstvakantie komen zij elke dag 

bij ons in de klas! Van harte 

welkom Hannah, Joël en Lynn! 

 

 

Agenda 

20 december 

Kerstviering in de 

Sionskerk. 

Aanvang 19.00 uur 

 

20 december 

Gebedsgroep ouders 

 

23 december 

Start kerstvakantie.  

Kinderen vanaf 11.00 

(!!!) uur vrij 
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 Groepen 6 en 7 naar Flevo on Ice 

 

Met deze temperaturen hoeven de schaatsen nog niet uit 

het vet gehaald te worden. De kinderen uit de groepen 6 

en 7 hebben afgelopen donderdag toch de ijzers  onder 

kunnen binden. Op het kunstijs van Flevo on Ice konden 

deze kinderen schaatsen. Een zeer geslaagde, sportieve 

activiteit. Alle begeleidende ouders, bedankt voor het 

meerijden en schaatsen. 

 

 

 

 (G)MR 

 

Oproep van de MR: ouder gezocht voor de GMR 

Zoals u wellicht weet, bestaat de medezeggenschapsraad (MR ) van de Morgenster uit 6 leden; 3 ouders en 3 

leerkrachten.  

Binnen de schoolvereniging bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Alle CNS-

scholen zijn binnen deze raad vertegenwoordigd in de persoon van een ouder en een leerkracht. Momenteel is 

er een vacature voor de oudergeleding van de GMR voor de Morgenster. We zijn dan ook op zoek naar een 

enthousiaste ouder die mee wil denken over het beleid van de school en van de vereniging.   

Bent u ouder van één of meer schoolgaande kinderen en wilt u graag meepraten en meebeslissen over diverse 

onderwerpen die de school en de schoolvereniging aangaan? Dan nodigen we u van harte uit om u aan te 

melden als kandidaat voor de GMR. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar de secretaris van de MR, 

Jeannette Kroese (jeannettekroese@cnsnunspeet.nl)  

De sluiting van de kandidaatstelling is op 20 januari 2017.  

  

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met de MR.  

 

Indien meer dan één ouder zich meldt als kandidaat voor de GMR zullen er verkiezingen plaatsvinden. Als er 

slechts één kandidaat blijkt te zijn, is deze automatisch gekozen. 

 

Met vriendelijke groet, 

MR van de Morgenster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeannettekroese@cnsnunspeet.nl
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 Media wijsheid 

 

Op de Morgenster vinden wij het belangrijk om uw kind ook 

media wijs te maken. In de groepen 1 tot en met 5 werken 

we met het Nationaal Mediapaspoort. In de bijlage kunt u 

hier meer informatie over terugvinden. In de groepen 6 tot 

en met 8 hebben we aandacht voor meerdere aspecten van 

sociale media. Vragen zoals hoe om te gaan met cyberpesten 

en is alles echt?  worden in deze groepen behandeld. 

Meester Leo is media-coach van onze school. Mocht u vragen 

met betrekking tot dit onderwerp hebben dan kunt u deze 

aan hem stellen. 

 

 

 

 Vaders op school 

 

Vorige week dinsdag was de vaders op school  avond. Samen met 10 vaders hebben we het over verschillende 

vragen rondom het thema vaders op school  gehad. Een mooie en ook gezellige avond. In de bijlage kunt u 

teruglezen waar we het over hebben gehad. Alle aanwezige vaders maar ook een ieder die een reactie heeft 

gemaild hartelijk dank voor jullie meedenken. 

 

 

 Tenslotte 

 

De laatste weken van het jaar zijn op school altijd mooie maar ook hectische weken. Sinterklaas nog niet 

uitgezwaaid of de kerstboom staat alweer in de klas. Mijn wens is dat we ondanks alle hectiek de rust mogen 

vinden om naar het Kerstfeest toe te leven en dat we ook af en toe stil mogen staan om te genieten van alles 

wat we mogen beleven en doen.  

 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens team de Morgenster 

Aart van de Poppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil2eHt5O7QAhUcOlAKHSADAscQjRwIBw&url=http://stichtingnida.nl/projecten/mediawijsheid/&psig=AFQjCNFhOiR3t29nkb4fW1BjZ-OUDtn8TQ&ust=1481636367958945


 

sterjournaal 6 • jaargang 2016-2017 4 

 

 


