26 november

Agenda
5 december
Sinterklaas op school

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij het nieuwe Sterjournaal.

10 december
Sterjournaal 6

Vader zoon/dochter voetbaltoernooi
Afgelopen vrijdagavond was het vader zoon/dochter voetbaltoernooi in sporthal de
Feitenhof. Wellicht vraagt u zich af waarom dit specifiek voor vaders is. De reden
hiervan is de volgende. Er zijn op school tal van activiteiten waar vaders vaak niet bij
aanwezig kunnen zijn. Vandaar een activiteit specifiek voor vaders met hun kind op een
dag en tijdstip waarop de meeste vader(s) in de gelegenheid zijn om deel te nemen.
Het was een gezellige en sportieve avond. Er deden 17 kinderen aan mee. Alle kinderen
(en vaders) gingen na het toernooi voldaan naar huis. De winnaars kregen een mooie
beker, voor alle kinderen was er een medaille als aandenken.

Colofon
CNS De Morgenster
cns@morgenster.net
www.morgenster.net

De winnaars:
Wesley van de Voorde (1 t/m 4)
Micheal Landkoer (5 t/m 8)
met hun vaders

Locatie Frans
Huismansstraat 20
8072 HH Nunspeet
telefoon 0341 - 25 12 21
Locatie Lijsterbesweg 4
8072 XV Nunspeet
telefoon 0341 - 25 31 26
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Vacatures op de Morgenster
Met ingang van 1 maart (na de voorjaarsvakantie) starten we een instroomgroep op de Morgenster (locatie
Lijsterbesweg). De reden voor het starten van een instroomgroep is positief nl. dat het leerlingaantal groeit in
de groepen ½. Het totale aantal leerlingen zou boven de 30 kinderen per groep komen. Om oog en oor te
kunnen bieden voor al deze kinderen is een groep van meer dan 30 kinderen niet wenselijk vandaar het starten
van een instroomgroep. Voor deze instroomgroep is er een vacature voor een leerkracht uitgezet. Mocht u zelf
iemand kennen die hiervoor in aanmerking zou komen deel gerust deze vacature.

Met ingang van 1 februari vertrekt juf Bea (groep 4). Juf Bea heeft ruim 17 jaar op de Morgenster gewerkt. Ze
heeft een baan gevonden in haar woonplaats Genemuiden. Uiteraard vinden wij het erg jammer dat zo’n
kundige juf en fijne collega vertrekt maar wij gunnen haar van harte deze nieuwe kans. Straks kan ze lekker op
de fiets naar school en scheelt het haar heel wat reistijd. Door dit vertrek ontstaat er nog een vacature nl. in
groep 4. Ook hiervoor geldt dat als u iemand kent… graag delen van vacature.

Doppen sparen
Op de bovenbouwlocatie van de Morgenster sparen we doppen voor
de geleidehond. Harde plastic doppen kunnen gerecycled worden en
brengen geld op voor de kngf geleidehond.
Harde plastic doppen van bijv. frisdrankflessen of sap pakken en
deksels van bijv. chocopasta kunnen schoon en droog worden
ingeleverd. Bij de deur aan de Frans Huismansstraat staat een grote
doos waar de doppen in kunnen. Spaart u mee?

Speculaasactie
Er is flink veel speculaas verkocht door onze leerlingen. De exacte netto opbrengst is nog niet bekend. In het
volgende Sterjournaal zal deze vermeld worden. Komende woensdag worden de bestellingen op school
afgeleverd en uitgedeeld. TIP: laat uw kind(eren) een grote tas meenemen zodat de bestelde spullen makkelijk
mee naar huis genomen kunnen worden. Alle kopers en verkopers hartelijk dank.
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Tenslotte
Heeft u vragen naar aanleiding van dit Sterjournaal of andere vragen kom gerust binnen lopen.

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