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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 het nieuwe schooljaar. 

 

 Start schooljaar 2018 -2019 

 

Inmiddels zijn we alweer een week 

gestart met het nieuwe schooljaar. Na 

een lange periode van vrij zijn was het 

fijn om de leerlingen en ouders weer 

te mogen ontmoeten. Dankbaar dat 

er in de vakantie, voor zover bekend, 

geen ongelukken met de kinderen, 

ouder(s) of leerkrachten zijn gebeurd. 

Voor sommige kinderen was het ook 

wel weer spannend. Voor het eerst 

naar de basisschool of naar een 

andere locatie, een nieuw lokaal een 

nieuwe juf of meester. Mooi om te 

zien dat deze eerste spanning bij de 

meeste kinderen snel verdwenen was.   

 

Afgelopen dinsdagavond was  de 

startdienst voor het nieuwe 

schooljaar. Fijn dat er veel ouders en 

kinderen van alle CNS scholen 

aanwezig waren. Het team van CNS 

Bron heeft een ieder het  hiernaast 

staande lied (opwekking 746) 

toegezongen. Zo vragen wij ook Zijn 

Zegen over het nieuwe schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

3 September 

Luizencontroleweek 

 

18 september 

Kennismakingsgesprek 

 

20 september 

Kennismakingsgesprek 

 

24 september 

Sterjournaal 2 
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 Nieuwe leerlingen 

 

Aan het begin van het schooljaar zijn de volgende 

kinderen gestart op de Morgenster. 

 

Groep 1/2a: Alveiro Heemskerk, Rebecca Zijlstra, 

William Kok, Gert Jan Kluinhaar.  

 

Groep 1/2b: Daniël Bakker en Viviën Brink, Yara 

Kroes, Davy van de Voorde, Fay Hageman, en 

Abraham Abraham. 

 

Groep 3 Siemen Ribberink,    

 

Groep 5 Bram Ribberink en Charlotte Kok,  

 

Groep 7 Charlotte Ribberink. 

 

Vandaag (maandag) start Szymon Koza groep 

1/2b.                                                                                 

Wesley van Dijk start volgende week maandag in 

groep 1/2a. 

 

We wensen alle kinderen en hun ouders een hele goede en zinvolle tijd toe op de Morgenster 

 

 

  Leerlingenlijsten 

 

Wellicht heeft u zich al afgevraagd waar de leerlingenlijsten 

met adressen en telefoonnummers blijven. In het kader van 

wet AVG (privacy) mogen we deze gegevens niet meer 

zonder schriftelijke toestemming van de ouders verstrekken. 

Tijdens de kennismakingsgesprekken voor de groepen 3 t/m 

8 op dinsdag 18 en donderdag 20 september zult u gevraagd 

om hiervoor akkoord (of niet) te tekenen. Tevens zal er 

gevraagd worden of uw kind(eren) gefotografeerd mag 

worden. Deze foto’s kunnen op website, schoolgids of 
Facebook Morgenster geplaatst worden. De brief zal u voor 

het kennismakingsgesprek gemaild worden. De kinderen uit 

de groepen ½ krijgen deze brief ook per mail met het 

verzoek de ondertekende brief bij de leerkracht weer in te 

leveren.  
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 Kennismakingsgesprekken 

 

De jaarlijkse kennismakingsgesprekken (groepen 3 t/m 8) met de nieuwe leerkracht van uw kind staan gepland 

op dinsdag 18 en donderdag 20 september. U zult hier binnenkort meer informatie over ontvangen. 

 

 Schoolkalender 

 

Vorige week heeft uw kind de schoolkalender mee naar huis gekregen. In de schoolkalender staan alle 

bijzonderheden voor het komende schooljaar. Heeft u geen schoolkalender ontvangen vraag er gerust nog naar 

bij de leerkracht van uw kind. 

 

 Verkeerssituatie Frans Huismanstraat 

 

De bewoners van de Frans Huismanstraat zijn de buren van 

onze school. Wij vinden het belangrijk om een goede relatie 

met onze ‘buren’ te hebben.  Punt van zorg van de 
bewoners is de verkeerssituatie. De straten zijn smal en de 

parkeermogelijkheden beperkt. Daarom  willen wij het  

volgende verzoeken: 

 

 De Frans Huismanstraat is een eenrichtingsweg 

houd hier rekening mee. 

 Parkeer uw auto in een parkeervak. Mocht dit niet 

mogelijk zijn dan kunt u uw auto langs de stoeprand 

parkeren. Let er dan wel op dat u geen uitrit 

blokkeert.  

 Laat de motor van uw auto niet draaien als u lang moet wachten.  

 

Namens onze ‘buren’ hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

 Tenslotte 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit Sterjournaal of andere vragen 

kom gerust binnen lopen. Ook voor dit schooljaar geldt dat mijn/onze 

deur voor u open staat.  

 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens team CNS de Morgenster 

Aart van de Poppe 
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