6 november
Agenda
6 november
Spreekuur FH
7 november
Dankdag
8 november
Spreekuur LB
12 november
Start Themaweek
15 november
Surpriseavond
(groepen 1 t/m 4 LB)
18 november
Themadienst
22 november
Openbare kijkles
23 november
Vader zoon/dochter
voetbaltoernooi

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij het nieuwe Sterjournaal.
Welkom nieuwe leerlingen
In de komende periode starten de
volgende kinderen bij ons op school.
In groep ½ A starten Ruth de Bruin,
Jesse Koerselman, en Vivian
Oudshoorn. In groep ½ B starten
Milan Onsia en Vera Hop. We wensen
al deze kinderen en hun ouders een
hele goede tijd toe op de Morgenster.
Dankdag
Morgen is het Dankdag. Zoals u van de
Morgenster gewend bent besteden wij hier
ook aandacht aan. Thema van deze Dankdag
is ‘Alles geef ik U!’. Goed om met elkaar stil te
staan bij alles wat we hebben en om daarvoor
te danken. We hopen met elkaar op mooie
Dankdagvieringen.

Themaweek

Colofon
CNS De Morgenster
cns@morgenster.net
www.morgenster.net
Locatie Frans
Huismansstraat 20
8072 HH Nunspeet
telefoon 0341 - 25 12 21

Volgende week is het de themaweek School en Kerk. Thema voor deze week is: Jona,
kopje ondergaan… en weer boven komen. De verhalen zullen deze week over Jona gaan.
Zondag 18 november is er in de verschillende kerken in Nunspeet de themadienst.
Alvast van harte uitgenodigd.

Inleveren speculaasactie
De afgelopen weken is er heel wat speculaas en dergelijke verkocht. De bestellijsten en
het geld kunnen tot/met uiterlijk aanstaande vrijdag ingeleverd worden.

Locatie Lijsterbesweg 4
8072 XV Nunspeet
telefoon 0341 - 25 31 26
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Vader / zoon- dochter voetbaltoernooi
De tweede editie van het vader zoon/dochter zaalvoetbaltoernooi komt dichterbij. Vrijdag
23 november zal dit gehouden worden. Aanvangstijd zal 17.00 uur zijn en we verwachten
rond 19.00 uur de finale te spelen. Uiteraard geldt de Olympische gedachte ‘meedoen is
belangrijker dan winnen.’ Kinderen uit de groepen 1 t/m 8 kunnen zich met hun vader
opgeven via morgenster@cnsnunspeet.nl o.v.v. vader zoon/dochter voetbaltoernooi.
Opgeven kan tot uiterlijk 14 november.

Hulp gevraagd
Voor onze locatie aan de Lijsterbesweg zoeken wij voor
de donderdag een overblijfmoeder. Vindt u het leuk om
tussen de midden op de overblijfkinderen te letten en
met hen te eten? Meldt u dan aan. Eventuele jongere
kinderen die u thuis heeft kunnen uiteraard gewoon
mee.
Ook zijn wij op zoek naar een luizenmoeder voor locatie
Lijsterbesweg. Zo’n 5 x per jaar worden de kinderen op
luizen gecontroleerd. Wilt u hier uw bijdrage aan
leveren dan horen we graag van u.
Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen
met Aart van de Poppe
aartvandepoppe@cnsnunspeet.nl

Reminder ouderbijdrage
Veel ouder(s) hebben inmiddels de ouderbijdrage voldaan. Hartelijk dank hiervoor. Mocht het er bij u nog niet
van gekomen zijn dan geldt deze reminder voor u. In de bijlage de brief met informatie. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking.

Tenslotte
Heeft u vragen naar aanleiding van dit Sterjournaal of heeft u tips/tops voor ons kom gerust eens binnen
lopen.

Hartelijke groet,
Namens team CNS de Morgenster
Aart van de Poppe
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