15 oktober 2018

Agenda
19 oktober
Boekenmarkt FH
Start Herfstvakantie

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij weer een nieuw Sterjournaal.

Kinderboekenweek

5 november
Studiedag.
Alle kinderen vrij
6 november
Spreekuur FH
8 november
Spreekuur LB

De afgelopen weken hebben wij veel aandacht gehad voor de
Kinderboekenweek. Naast dat we veel gelezen hebben we o.a. een
bezoek gebracht aan de bibliotheek, was er een voorstelling, de
groepen 7 en 8 hadden een voorleeswedstrijd en zo waren er tal
van andere activiteiten. Doel van al deze activiteiten is het
vergroten van leesmotivatie en leesplezier.
Komende vrijdag is er de boekenmarkt op de Frans Huismanlocatie. Veder op in dit
Sterjournaal de benodigde informatie m.b.t. deze boekenmarkt.
Mocht u nog een kassabon van de Bruna hebben liggen dan kunt u deze komende week
nog inleveren bij de leerkracht van uw kind. Voor meer informatie zie mail d.d. 2 oktober
inzake Kinderboekenweek

Mindset

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

Op de Morgenster zijn we
inmiddels al weer een aantal
jaren bezig met mindset. De
namen ‘Growie’ en “Fixie’ komen
u vast bekend voor. De insteek
van mindset is onder andere dat
kinderen bewust zijn van hun
talenten maar ook van dingen die
ze nog lastig vinden. Leren dat
fouten maken niet erg is en zelfs
noodzakelijk zijn om te kunnen
‘groeien’. Kinderen leren om door te zetten ook als ze het moeilijk of niet leuk vinden,
etc.
In de bijlage bij deze mail vindt u nog even in het kort een overzicht wat mindset
betekend en hoe u hier als ouder(s) een rol in kan spelen.
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Studiedag
Hierbij nog even een reminder inzake de studiedag. Maandag 5 november zijn
alle kinderen vrij ivm een studiedag voor alle meesters en juffen van de
Morgenster

Chromebooks

De leerlingen uit de groepen 7 en 8 werken al enige tijd met
tablets. Om nog beter vorm te kunnen geven aan het werken
met digitale leermiddelen hebben we voor de leerlingen uit
de groepen 7 en 8 Chromebooks aangeschaft. Inmiddels zijn
deze geleverd en worden ze volop en naar tevredenheid
gebruikt.

Leerlingenraad
Ook dit schooljaar hebben we weer een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee over allerlei zaken. Ook
komen ze met voorstellen voor het houden van leuke en bijzondere activiteiten. Regelmatig zit de
leerlingenraad aan tafel met juf Karin en meester Aart om dit met elkaar te bespreken. De leerlingenraad
bestaat dit jaar uit: Leah Bouw, Julian Bosch, Jopke Ribberink, Marc Pluim, Demi Bruijnes en Jarno van
Middendorp. Heel fijn dat jullie met ons mee willen denken.

Leerlingenraad
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Actie van de Ouderraad
De ouderraad organiseert ieder schooljaar een actie t.b.v. onze school.
De laatste jaren was dat de worst en snertactie. Dit jaar is het tijd voor
een nieuwe actie. Er wordt een speculaasactie gehouden. In de
komende week krijgt uw kind(eren) hier meer informatie over. We
rekenen op een goede en smakelijke actie.

Ouderbijdrage
Op 2 oktober heb ik u een mail gezonden inzake de ouderbijdrage. Daarin het verzoek om voor 15 oktober te
betalen. Mocht u daar nog niet aan toegekomen zijn hierbij nogmaals het verzoek. In de bijlage de brief met de
benodigde informatie. Alvast hartelijk dank.
Boekenmarkt
Op vrijdagmiddag 19 oktober willen we graag een feestelijke kinderboekenmarkt houden 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 kinderen weer aan
te vullen. En… natuurlijk kunt u ook alvast 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..

Tenslotte
Heeft u vragen naar aanleiding van dit Sterjournaal of andere vragen loop gerust eens binnen.
Hartelijke groet,
Namens team CNS de Morgenster
Aart van de Poppe
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