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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 laatste nieuws van onze school. 

 

 

 Open dag 

 

Maandag 28 januari is het open dag op alle 

CNS scholen. Op deze dag bent u van harte 

welkom om met uw kind langs te komen om 

de school in ‘bedrijf’ te zien. Collega’s zullen 
beschikbaar zijn om u rond te leiden en om 

uw vragen te beantwoorden. Wordt uw zoon 

of dochter in 2019 of in de 1e helft van 2020 

vier jaar kom dan zeker eens een kijkje 

nemen. 

 

 

 Ook ’s avonds kunt u van 19.00 uur-20.00 uur langskomen op onze locatie aan de 

Lijsterbesweg. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor een ander moment.  

 

Zaterdag 16 februari is er op alle scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in 

Nunspeet een gezamenlijke  open dag. Deze open dag duurt van 10.00-14.00 uur. 

 

Mocht u andere ouders kennen die op zoek zijn naar een gewoon goede basisschool 

voor hun kind verwijs ze gerust naar ons door. In het kader ‘bent u tevreden vertel het 
anderen, heeft u klachten vertel het ons’.  
 

 Schoonmaakavond 

 

Komende woensdagavond is het 

schoonmaakavond. Graag willen wij de 

klassen etc. een extra goede 

schoonmaakbeurt geven. U bent van 

harte welkom aan de Lijsterbesweg of 

de Frans Huismanstraat. We beginnen 

om 19.00 uur en stoppen uiterlijk om 

21.00 uur.  

 

Uw komst en hulp wordt zeer gewaardeerd. 

 

Agenda 

 

16 januari: 

Schoonmaakavond 

 

28 januari: 

Open dag Morgenster 

8.30-12.00 & 19.00-

20.00 

 

4 februari: 

Sterjournaal 
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 Schooltijden 

 

Wilt u erop letten dat uw kind op tijd op school  is zodat de 

lessen om 8.30 uur of 13.15 kan beginnen.  Op de locatie 

Frans Huisman zijn kinderen vaak heel vroeg op school, soms 

al rond 8.00 uur, de afspraak is dat kinderen vanaf 8.15 op het 

schoolplein mogen zijn. Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 

 

 

 Nieuwe leerlingen 

Na de kerstvakantie zijn Djayden van den Hoorn en Bas Klaassen in groep ½ 

gestart. In de komende weken zullen Wouter van  Zeeburg en Chris Luijendijk op 

de Morgenster gaan starten. 

Wij wensen Djayden, Bas, Wouter en Chris een hele goede, gezellige en leerzame 

tijd toe op de Morgenster. 

 

 

 

 Week van Gebed 

 

Volgende week is de landelijke Week van Gebed. Ook in 

onze groepen zullen wij hier aandacht aan besteden. Het 

thema is dit jaar ‘Recht voor ogen’. Voor meer informatie 
kunt op deze website kijken: 

https://www.missienederland.nl/weekvangebed2019 

 

 

 

 

 

 

 Chromebooks voor de groepen 5 en 6 

 

De kinderen uit de groepen 7 en 8 werkte al enige tijd met 

Chromebooks. Na de kerstvakantie hebben de kinderen uit de 

groepen 5 & 6 ook een Chromebook ‘gekregen’. Mooi om ook in 
het onderwijs gebruik te maken van deze technische 

ontwikkelingen.  
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 Afscheid juf Bea 

 

Juf Bea zal de Morgenster m.i.v. 1 februari verlaten. Juf 

Bea heeft een baan gevonden op een school in haar 

woonplaats Genemuiden. Uiteraard vinden wij het heel 

jammer dat zo’n goede en lieve juf onze school gaat 
verlaten. We wensen haar heel veel plezier en succes toe 

op haar nieuwe school. Vanaf 1 februari zal Juf Erna 

(Kiers) haar gaan vervangen in groep 4.   

 

 

 

 Tenslotte  

 

De meeste Sterjournaals beëindig ik met de zin ‘als u nog vragen of opmerkingen heeft kom dan gerust 
binnenlopen of maak een afspraak’. Daar wordt relatief weinig gebruik van gemaakt. De vragen die leven komen 
vaak niet verder het schoolhek. Daarom nogmaals deze oproep om vooral binnen te komen om uw vraag te 

stellen of uw opmerking te plaatsen.   Welkom! 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens team CNS de Morgenster 

 

Aart van de Poppe 
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