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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 ouder(s) / verzorger(s), 

 

Hierbij het eerste Sterjournaal van dit nieuwe schooljaar. 

 

 Start nieuwe schooljaar 

 

Vorige week zijn we weer gestart 

met het nieuwe schooljaar. Na een 

lange periode van vrij zijn was het 

fijn om de leerlingen en ouders weer 

te mogen begroeten. Inmiddels zijn 

de eerste ervaringen in de nieuwe 

groep opgedaan. Een nieuwe groep 

bij een nieuwe juf of meester blijft 

toch altijd spannend. We hopen dat 

de kinderen zich snel thuis voelen in 

hun nieuwe groep.  

 

 

 Startdienst CNS 

 

Een mooie en goede traditie is 

om het nieuwe schooljaar te 

beginnen met een gezamenlijke 

kerkdienst met alle CNS scholen. 

Dit jaar mochten wij als 

Morgenster de dienst verzorgen. 

Het gekoze  the a as Sa e . 
Het nieuwe schooljaar mogen wij 

samen ingaan. Kinderen samen 

met klasgenootjes, samen met de 

juf of meester, ouders samen de teamleden etc. Het nieuwe schooljaar mogen wij 

bovenal ingaan samen met onze Hemelse Vader. Zo verwachten wij samen, met elkaar, 

een goed en gezegend nieuw schooljaar. 

 

De opbrengst van de collecte tijdens deze dienst was voor de Nunspeetse Stichting 

Vrie de  a  Al a ië  De olle te heeft het ooie edrag a  € 0 , 0 opgele erd. Alle 
gevers hartelijk dank. 

 

 

Agenda 

 

Dinsdag 5 september: 

Studiemiddag.  

Alle kinderen vrij. 

 

Dinsdag 12 september: 

Kennismakings 

middag/avond 

 

Donderdag 14 

september: 

Kennismakings 

middag/avond 

 

Maandag 18 

september: 

Start Week tege  het 
peste  

 

Maandag 18 

september: 

Sterjournaal 2 
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 Nieuwe leerlingen op de Morgenster 

 

Wij hebben na de zomervakantie ook weer een aantal nieuwe 

kinderen mogen begroeten op school. Niels Luijendijk (groep 

½ A) Tess Deuring, Jonathan de Boer, Lyva Kleine Deters (allen 

groep 1/2B), Meike Vlietstra (groep 3) en Marissa Vlietstra 

(groep 6) zijn vorige week gestart in hun groep. Wij wensen 

jullie allemaal een hele fijne en goede tijd op de Morgenster.  

 

Aanstaande dinsdag komen Evy Stam en Luciënne Deijs  kijken 

in groep ½ A. 

 

 

 Schoolkalender 

 

Vorige week heeft uw (oudste) zoon/dochter de schoolkalender meegekregen. Hierin staan alle bijzonderheden 

vermeld voor zover deze op dit moment bekend zijn. Mocht er toch wat wijzigen dan laten wij u dat zo spoedig 

mogelijk weten. Volgende dinsdagmiddag (5 september) staat er een studiemiddag gepland en zijn alle kinderen 

vrij.  

 

 

 Zomerschool 

 

Tijdens de zomervakantie was het 1 week een gezellige 

drukte van belang op de Morgenster (Frans 

Huismanstraat). Hier werd van 31 juli tot 4 augustus de 

zomerschool gehouden. De zomerschool was voor 

vluchtelingenkinderen van alle basisscholen in Nunspeet. 

s O hte ds as er aa da ht oor de Nederla dse taal e  
s iddags werden er andere activiteiten georganiseerd. 

In totaal zijn er 42 kinderen geweest. Er kan met veel 

voldoening teruggekeken worden op een zeer geslaagde 

week. 

 

 

 Tenslotte 

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit Sterjournaal of wilt u iets anders kwijt, ook dit jaar bent 

u weer van harte welkom om eens binnen te lopen. Mailen kan natuurlijk ook: morgenster@cnsnunspeet.nl 

 

Hartelijke groet , 

 

Namens team CNS de Morgenster 

Aart van de Poppe 
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