Agenda
30 november
Studiemiddag alle
kinderen vrij
5 december
Sinterklaas op school

20 november

Beste ouders,
Hierbij weer een nieuw Sterjournaal!

Nieuwe leerlingen

11 december
Sterjournaal 6

In de afgelopen periode is Niek
Wolting bij ons op school gestart.
Vandaag start Esmée Hulsman. Beide
kinderen zitten in groep ½ B
Van harte welkom. We hopen dat
jullie een fijne tijd zullen hebben op
de Morgenster

Studiedag
Vrijdag 10 november was een bijzondere dag. We zijn met ongeveer 40 collega’s van de
Petraschool en de Morgenster op s hole safari ge eest. I 6 groepe he e e 6
scholen bezocht. Zoals u weet is er een nieuw IKC Nunspeet Oost gepland, waarin onder
andere Petraschool en de Morgenster worden ondergebracht. We zien dit als een mooie
kans om grondig over ons onderwijs na te denken: willen we op dezelfde voet verder, of
moeten we ons onderwijs veranderen, waarbij we meer rekening houden met de snel
veranderende samenleving. Als we ons onderwijs willen veranderen, zouden we daar
rekening mee kunnen houden bij het ontwerp van het nieuwe gebouw.
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Bij de 6 scholen, die zijn bezocht hebben we dus in de eerste plaats naar de manier van
lesgeven – het onderwijsconcept – gekeken, maar omdat het vaak ook nieuwe
gebouwen betroffen, hebben we ook goed op de gebouwen gelet. En we hebben met
directeuren en personeel van de scholen gesproken. Alle bevindingen presenteren we
op de volgende studiemiddag (30 november) aan elkaar. Daarna volgt verder
besluitvorming.
Het is de bedoeling dat het besluit medio 2018 valt. We bespreken deze ontwikkelingen
regelmatig ook met de MR, zodat die geleding goed weet wat er gaande is.
Als u meteen al meer wilt weten wat er allemaal gaande is op dit gebied is het
gemakkelijk googelen op o der ijs o epte e / of ik
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Hoofdluis op school
In de afgelopen periode is er in diverse groepen hoofdluis geconstateerd.
Zodra er door de leerkrachten of luizenmoeders hoofdluis wordt
geconstateerd dan krijgt de groep waarin betreffend kind(eren) zitten een
berichtje. Wilt u zelf ook alert zijn op hoofdluis bij uw kind en de
leerkracht informeren als er sprake is van hoofdluis.
Oudertevredenheidspeiling
Vorige week woensdag
heeft u de mail ontvangen inzake de
oudertevredenheidspeiling. Op dit moment hebben 28
ouders (alleen aantallen zijn in te zien, geen namen) deze
peiling inmiddels ingevuld. Wij vinden het belangrijk om te
weten wat u van onze school en onderwijs vindt. Wilt u, als u
dit nog niet gedaan heeft, de vragenlijst alsnog invullen? Dit
kan nog tot maandag 27 november. Alvast hartelijk bedankt
voor de genomen moeite.

Schoonmaakouder(s) gezocht
Iedere dag orde de lokale , ga ge e
’s op o ze s hool s hoo ge aakt. Naast de s hoo aak a het
schoonmaakbedrijf zijn er ouders die de school, een aantal keer per jaar, een extra grondige schoonmaakbeurt
geven. Dit jaar zijn er een aantal ouders ee gestopt. U egrijpt het al… e zij op zoek aar ieu e
schoonmaakouders die de school een aantal keer per jaar wil schoonmaken. Wilt u hierin meehelpen of heeft u
vragen dan kunt u contact opnemen met school. U kunt mailen naar morgenster@cnsnunspeet.nl. Namens alle
kinderen en leerkrachten alvast hartelijk bedankt.
Reminder: ouderbijdrage
Op 8 november jl. heeft u een mail gehad inzake de ouderbijdrage. Veel ouder(s)/verzorger(s) hebben deze
bijdrage inmiddels voldaan. Mocht het aan uw aandacht ontsnapt zijn wilt u deze dan alsnog voldoen. In de
bijlage de benodigde gegevens. Alvast hartelijk dank.
Tenslotte
Mocht u vragen hebben n.a.v. de inhoud van dit Sterjournaal of andere vragen hebben dan horen wij ze graag
van u.
Hartelijke groet,
Namens team CNS de Morgenster
Aart van de Poppe
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