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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 weer een nieuw Sterjournaal! 

 

 Leerlingenraad CNS de Morgenster 

  

Ook dit schooljaar hebben we 

weer een leerlingenraad. De 

verkiezing heeft inmiddels 

plaatsgevonden. De kinderen uit 

de leerlingenraad hebben 

regelmatig overleg met juf Karin 

en meester Aart over de gang van 

zaken op de Morgenster. Ze 

zullen ook met voorstellen voor 

activiteiten komen.  

 

 

 

De volgende kinderen zitten in de leerlingenraad. Groep 5 Sven Keizer & Amber Drost, 

groep 6  Milan van de Veen & Aroha de Zwaan, groep 7 Dilano Hagen & Fleur van Putten 

en namens groep 8 Lennard Hessel & Amarathe van de Schootbrugge.  

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en goede tijd in de leerlingenraad. 

 

 Ouderinformatie avond. 

 

Waarschijnlijk heeft u van uw kind al 

wel gehoord over Growie & Fixie. Dit 

zijn twee figuurtjes die wij inzetten 

bij de ontwikkeling van Mindset op 

de Morgenster. Wij vinden het 

belangrijk dat u als ouder(s) / 

verzorger(s) ook op de hoogte bent 

van deze ontwikkeling. Wij 

organiseren op maandagavond 6 

november een ouderavond over dit 

onderwerp. Het belooft een leuke en 

interactieve avond te worden. De 

uitnodiging volgt later maar noteer deze avond vast in uw agenda. 

 

Agenda 

 

13 oktober 

Boekenmarkt 

 

16-20 oktober 

Herfstvakantie 

 

30 oktober: 

Sterjournaal 4 

 

6 november: 

Oudera o d i dset   
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1teqUnOPWAhWJJ1AKHU81BAoQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DjU2V6kR3vjQ&psig=AOvVaw0m0slUpHm5fpj8FO1_ydoM&ust=1507627470720070
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 Spreekuur  

 

Op dinsdag 31 oktober  (Frans Huismanstraat) en donderdag 2 

november (Lijsterbesweg) is het spreekuur. U heeft dan de 

gelegenheid om de voortgang van uw kind te bespreken met de juf of 

meester van uw kind. Maandag 23 oktober ontvangt u hiervoor een 

uitnodiging en kunt u zich aanmelden. 

 

 

 

 

 Acite4kids  

 

Dit schooljaar doen wij weer mee met de schoenendoosactie van Actie4kids. Na de herfstvakantie zult u hier 

meer informatie over krijgen. Via deze link komt u op website van Acite4kids http://www.actie4kids.nl/ 

Voor deze actie zijn in ieder geval schoenendozen nodig. Dus mocht u deze nog hebben staa … iet eggooie . 
 

 Kinderboekenmarkt 

 

Vorige week woensdag is de kinderboekenweek begonnen. Er zijn weer heel wat activiteiten rondom het lezen 

georganiseerd. Hieronder een reminder voor de boekenmarkt van aanstaande vrijdag. 

 

Op vrijdagmiddag 13 oktober is er een feestelijke 

kinderboekenmarkt van 14.00 uur tot 15.00 uur op de locatie Frans 

Huismansstraat. 

Ook de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn dan van harte welkom om 

met hun ouders boeken te kopen en te verkopen. 

Tip: Onze leerlingen van de bovenbouw verkopen vaak boeken die 

zeer geschikt zijn voor de kinderen van de onderbouw. Dus deze 

kinderboekenmarkt is een uitgelezen kans om de boekenkast van 

de ki dere  eer aa  te ulle . E … atuurlijk ku t u ook al ast 
boeken kopen die u later dit jaar als cadeautje kunt gebruiken. 

Alle kinderen mogen kinderboeken die ze thuis hebben uitgezocht 

meenemen naar school om deze te verkopen. Het zou fijn zijn 

wanneer iedereen vrijdag een klein bedrag aan muntgeld mee naar 

school mag nemen om boeken te kunnen kopen.  

Om een en ander in goede banen te leiden hebben we de volgende spelregels: 

 

- Alleen boeken die geschikt zijn voor kinderen en geschikt zijn voor school mogen worden aangeboden. Een 

stapeltje kindertijdschriften, goed bij elkaar gebonden, kan natuurlijk ook. 

 

- Alle boeken worden verkocht voor een prijs tussen de 0 en 2 euro.  

 

- de prijs van een boek wordt op een stukje schilderstape of pleister geschreven en voorop het boek geplakt. 

Vorig jaar waren er echt heel veel leuke boeken te koop, ook voor ouders en grootouders. We nodigen u daarom 

ook van harte uit om vrijdagmiddag even bij ons binnen te lopen. Ook andere familieleden, buren en bekenden 

zijn van harte welkom.. 

 

 

 

http://www.actie4kids.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic69KYpOPWAhVKJFAKHXB5ASEQjRwIBw&url=https://www.voordekunst.nl/blog/felix-is-voordekunst-zomer&psig=AOvVaw33vAYbzyD73Lf64L8pH5k1&ust=1507629554830943
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 Tenslotte 

 

Volgende week is het alweer herfstvakantie. De eerste 

periode van het schooljaar zit er dan alweer op. Wij 

wensen alle kinderen, ouder(s) / verzorger(s) alvast een 

hele fijne herfstvakantie toe. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens team CNS de Morgenster 

Aart van de Poppe 
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