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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! 

 

 Nieuwe leerlingen  

 

Vorige week maandag, 23 oktober, zijn Jalissa en 

Marc van Beek bij ons gestart in groep 5. Marc en 

Jalissa zijn verhuisd van Harderwijk naar 

Nunspeet. Wij wensen jullie een hele fijne en 

goede tijd toe op de Morgenster. 

 

 

 Dankdag 

 

Aanstaande woensdag is het 

Dankdag. Ook op school besteden wij 

hier aandacht aan. In de 

overblijfruimtes op beide locaties zal 

gezongen, geluisterd en gebeden 

worden. Thema voor deze Dankdag is 

Blij errast .  Wij zullen dit thema 

ook gebruiken om de link te leggen 

naar de schoenendoosactie.  

  

 

 Ouderavond 

 

Vorige week heeft u een uitnodiging gekregen 

voor de ouderavond van aanstaande 

maandagavond. De avond wordt ingevuld rond 

het onderwerp mindset. De figuurtjes Fixie en 

Growie zult u inmiddels wel kennen. Bij de 

uitnodiging zat ook een inleverstrookje. Wilt u 

deze inleveren bij de juf of meester van uw kind 

zodat wij een inschatting van de opkomst 

kunnen maken. Wij hopen op een grote 

opkomst en een mooie avond. 

 

 

Agenda 

 

31 oktober 

Spreekuur FH 

1 november 

Da kdag lij errast  

2 november 

Speekuur LB 

6-10 november 

Themaweek 

11 november  

Studiedag. Alle kinderen 

vrij. 

12 november 

Themadienst 

13 november 

Uiterlijke inleverdatum 

spullen schoenendoos. 

14 november 

Openbare kijkles 

16 november 

Surpriseavond LB 

20 november 

Sterjournaal 5 
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 Schoolontbijt 

 

Ook dit jaar doen wij weer met het nationaal schoolontbijt. Op dinsdag 7 november 

zullen alle kinderen in hun eigen groep ontbijten. Meer informatie over het nationaal 

schoolontbijt kunt u vinden op:  www. schoolontbijt.nl  Wilt u uw kinderen op deze dag 

een bord, beker en bestek meegeven? 

 

 

 

 Themaweek 

 

Volgende week is het de the a eek. The a is Je hoeft iet a g te zij , a t God is ij je .  Aa  de ha d a  
onder andere bijbelvertellingen over David, Esther en de discipelen zal er in de klas aandacht besteed worden 

aan dit thema. Zondag 12 november zal er in de kerken in Nunspeet ook aandacht besteed worden aan deze 

themaweek. Alvast van harte uitgenodigd.   

 

 

 Studiedag  

 

Vrijdag 10 november zijn alle kinderen de hele dag vrij in 

verband met een studiedag. Op deze dag gaan alle juffen en 

meesters van de Morgenster en Petraschool op 

s hoolsafari . Dit houdt i  dat  de eesters e  juffe  i  
verschillende groepjes op een aantal scholen in Nederland 

gaan kijken. Er wordt dan vooral gekeken naar de manier 

van lesgeven en het onderwijsconcept.  

 

 Ouderenquête  

 

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs en onze school steeds te evalueren om zo te kunnen verbeteren.  

Om hiervoor input te krijgen maken we gebruik van enquêtes. In een cyclus van drie jaar nemen we een 

personeel enquête, leerling enquête en een ouderenquête af. Dit jaar nemen we de ouderenquête af. Hier krijgt 

u binnenkort een mail over. Een vriendelijk verzoek om deze enquête in te vullen. 

 

 Stagiaires  

 

Ieder schooljaar zijn er weer een aantal stagiaires op onze school. Wij 

i de  het ela grijk o  o ze toeko stige ollega s ee  goed eeld 
van het onderwijs te geven en om ze te helpen bij de praktische 

invulling van hun opleiding. De stagiairs van de Pabo komen van 

hogeschool VIAA uit Zwolle. Aangezien er steeds meer gevraagd wordt 

inzake de begeleiding van de stagiaires krijgen, de begeleidende 

leerkrachten, scholing. De scholing vindt, zes keer, plaats op 

vrijdagochtend. Dit schooljaar volgen juf Janet (groep ½), juf Willeke 

(groep 4) en juf Carolien (groep 6) deze scholing. Op momenten van 

scholing zal er een invaller voor de groep staan.  
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 Tenslotte 

 

Mocht u vragen hebben n.a.v. dit Sterjournaal of andere vragen en/of opmerkingen met ons willen delen kom 

gerust een keer binnen lopen. Hartelijk welkom. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens team CNS de Morgenster 

Aart van de Poppe 

 


