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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 

 

We leven in de Adventsweken. 

Weken om toe te leven naar het 

feest van het Licht wat in de 

wereld is gekomen. Uiteraard zijn 

we hier in alle groepen ook mee 

bezig. Ondanks alle drukte en 

hectiek wensen wij elkaar een 

goede en zinvolle Adventstijd toe.  

 

 

 Kerstkaarten in de klas 

 

Een mooie traditie is het uitdelen of versturen van kerstkaarten. Ook veel kinderen 

nemen kerstkaarten mee naar school om uit te delen. Hiervoor gelden de volgende 

afspraken. Als een kind op school kerstkaarten wilt uitdelen dan geeft hij/zij aan ieder 

kind uit de klas een kerstkaart. Er kan ook voor gekozen om 1 kerstkaart voor de hele 

klas mee te nemen. Het is uiteraard geheel vrijwillig om kerstkaarten mee te nemen 

naar school. 

 

 Kerstviering  

 

Dinsdagavond 19 december is het 

kleuterkerstfeest voor de groepen 1 

& 2 in de kerk. Hiervoor hebben alle 

betrokken ouders/verzorgers etc. 

inmiddels een uitnodiging 

ontvangen. De groepen 3 t/m 8 

vieren het Kerstfeest op 

vrijdagochtend 22 december in de 

klas. Alle kinderen zijn deze vrijdag 

vanaf 11.00 uur vrij. 

 

Agenda 

 

12 december  

Morgenster gesloten 

ivm staking PO 

 

19 december 

Kleuterkerstfeest 

groepen 1 & 2 

 

22 december  

Start Kerstvakantie om 

11.00 uur. 

 

25-12 t/m 5-01 

Kerstvakantie 
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 Ouderbijdrage 

 

Het kan me voorstellen dat u in de hectiek vergeten bent om de ouderbijdrage over te maken. Wilt u 

controleren of deze al overgemaakt is. Zo niet wilt u deze dan alsnog voldoen. Alvast hartelijk dank. 

 

Hierbij nogmaals de gegevens inzake de ouderbijdrage. 

1 kind € 25,--, 2 kinderen € 50,--, 3 of meer kinderen € 60,-- 

Het bedrag mag gestort worden op rekeningnummer NL09 RABO 0347 5408 05 t.n.v. Morgenster SF onder 

vermelding van naam en groep van uw kind(eren).   

 

 

 Worst- en snertactie 

 

Ieder jaar organiseren we de worst- en snertactie op school. Ook dit jaar wordt deze smakelijke actie weer 

georganiseerd. Volgende week krijgt uw kind(eren) de benodigde formulieren mee betreffende deze actie. 

 

 Tenslotte 

 

Mocht u vragen hebben n.a.v. dit Sterjournaal dan hoor ik ze graag van u. 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens team CNS de Morgenster 

Aart van de Poppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


