10 december

Agenda
20 december
Kerstdiner/kerst sing-in
21 december
Laatste schooldag voor
de kerstvakantie. Alle
leerlingen om 11.00 uur
vrij

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij het nieuwe Sterjournaal
December
De maand december blijft altijd een
bijzondere maand, zeker in het
onderwijs. Vorige week woensdag
hebben we een prachtig
Sinterklaasfeest mogen vieren op
school. Inmiddels staan in alle
groepen weer de kerstboom en
hangt de kerstversiering. In deze
adventstijd leven we met elkaar toe
naar het feest van Kerstmis, de
geboorte van onze redder. We
hopen met elkaar op nog twee
mooie weken voor de Kerstvakantie
begint.
Kerstdiner & kerst sing-in
Vorige week heeft u een mail ontvangen
over het kerstdiner en de kerst Sing-in.
Fijn om enthousiaste reacties van u terug
te krijgen. Hieronder nog even kort
benoemd wat we gaan doen.

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

Datum/tijd: Donderdag 20 september.
Aanvang diner 17.30 (eten kan vanaf
17.15 binnen gezet worden) Het diner
wordt gegeten samen met kinderen en leerkrachten en duurt tot 18.15 uur. Kinderen
van de groepen 1/2 , 3 en 4 kunnen dan opgehaald worden en gaan dan met ouder(s)
naar de Frans Huismanstraat voor de gezamenlijke kerst Sing-in op het plein.
Eten: U of uw kind (of samen) maken voor ongeveer 10 kinderen wat kleine hapjes klaar.
Voor de groepen 1 t/m 4 is/komt er een intekenlijst op papier of via klasbord. Voor de
groepen 5 t/m 8 laten we het aan uw creativiteit over. Drinken regelt school.

Locatie Lijsterbesweg 4
8072 XV Nunspeet
telefoon 0341 - 25 31 26
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De kerst sing-in is op het plein van de Frans Huismanstraat en begint om 18.30 uur. Het zal ongeveer een half
uur duren. Het is een buiten activiteit dus het weer kan roet in het eten gooien. Bij twijfel hakt de commissie
donderdag om 12.00 uur de knoop door. Mocht het onverhoopt niet doorgaan dan zullen we u informeren.
Wij willen het schoolplein vol zitten met lichtjes. In de klas zal een lampje gemaakt worden. Wilt u uw kind een
elektrisch waxinelampje meegeven? Alvast bedankt.
De leerlingen van de groepen ½ zijn donderdagmiddag, 20 december, vrij.
Vrijdag 21 december zijn alle kinderen, traditiegetrouw, vanaf 11.00 uur vrij.
Kerstkaarten
Een mooie traditie is het geven van kerstkaarten. Hierover hebben we het volgende afgesproken. Als uw kind
een kerstkaart wilt uitdelen in de klas dan geeft hij/zij alle kinderen een kerstkaart of 1 kerstkaart voor de hele
klas.
Voorleeskampioen
Donderdag 29 november was de voorleesfinale voor de
groepen 7 & 8. Na een voorronde in de groepen waren
er 4 finalisten. De finalisten waren: Lianne Riezebos en
Jopke Ribberink (groep 7) en Leah de Boer en Marleen
Mulder (groep 8) Het voorlezen was van hoog niveau.
De jury heeft uiteindelijk besloten dat Lisanne Riezebos
de allerbeste voorlezer was. Zij zal de Morgenster
vertegenwoordigen bij het voorleeskampioenschap van Nunspeet.
Mediawijsheid.
Het onderwijs verandert. Niet alleen wordt er meer en meer met devices zoals
Chromebooks gewerkt maar ook inhoudelijk. Het mediawijs maken van kinderen is
inmiddels ook belangrijke taak van school (en ouders). In dat kader deed groep 8 ook
mee aan een wedstrijd en ze hebben deze wedstrijd, voor de provincie Gelderland,
gewonnen. Zo werd onze groep 8 de meeste mediawijze klas van Gelderland.

Facebook
Bovenstaand bericht had u misschien ook al op de Facebook pagina van de Morgenster gelezen. Na de
zomervakantie is er weinig gepost op Morgensterpagina. Dit had te maken met de AVG (wet op de privacy). Uit
de vragenlijst die u in dit kader heeft ingevuld kwam naar voren dat een aantal ouder(s) foto’s van hun
kind(eren) niet op Facebook geplaatst willen hebben. Uiteraard respecteren wij deze keuze. Om te voorkomen
dat er toch foto’s van deze kinderen op de Morgensterpagina van Facebook terecht zouden komen hebben we
besloten helemaal geen foto’s van kinderen op deze pagina te plaatsen. Er zullen nog wel algemene berichten
geplaatst worden.
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Schoolkalender
Het duurt nog even maar er staat een fout in de schoolkalender. De avondvierdaagse is dit schooljaar niet in
week 33 maar in week 34 van 20 t/m 23 mei. Excuses voor de foute melding.
Op tijd
Wij merken dat er de laatste tijd meer kinderen te laat
op school komen. Voor de leerkracht is het vervelend als
hij/zij al met de les begonnen en dat er vervolgens nog
kinderen binnenkomen. Wilt u erop letten dat uw kind
op tijd op school is? Uitzonderingen zijn er natuurlijk
altijd maar ook deze graag van te voren even melden.
Bedankt voor uw medewerking.

Opbrengst verkoop speculaas
In het vorige school meldde ik al het dat er flink veel speculaas en koek was verkocht. Op dat moment was de
opbrengst nog niet bekend. De netto opbrengst bedraagt ruim € 1700,--. Een prachtig bedrag. Namens de
ouderraad; alle kopers en verkopers hartelijk dank.
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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