25 maart 2019

Agenda
25 maart:
Start week van het geld
2 april:
Spreekuur LB
3 april:
Grote rekendag
4 april
Spreekuur FH

Mededeling
Beste ouders,
Hierbij weer een nieuw Sterjournaal!

Nieuwe leerling
Vandaag start Gideon de Boer en volgende week
starten Sarah Bax en Marcel Dreja op school.
Gideon, Marcel en Dreja komen in de
instroomgroep. Een hele goede en leerzame tijd
toegewenst op onze school.

12 april:
Koningspelen
Overblijfouder(s) gezocht

15 april:
Sterjournaal

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

Op school bieden wij de
mogelijkheid om tussen de
middag over te blijven. Een grote
groep kinderen maakt hier
gebruik van. Overblijfouder(s)
organiseren en begeleiden deze
overblijf. In verband met het
stoppen van een aantal ouders
zijn wij dringend op zoek naar
ouder(s) die de tijd hebben en het
leuk vinden om te helpen bij de
overblijf. Ook als u niet elke week
kan maar bijvoorbeeld 1 x in twee weken of op de invallerslijst wil dan horen wij dat
graag van u. De overblijfouder(s) krijgen een vrijwilligersvergoeding van € 10,-- per
overblijf. Mochten er onvoldoende overblijfouders zijn dan zal de overblijf door een
externe partij georganiseerd moeten gaan worden. Consequentie hiervan zal zijn dat de
prijs voor het overblijven omhoog zal gaan. Voor vragen of interesse kunt u terecht bij
Therese Pluim, hpluim1972@kpnmail.nl (locatie Lijsterbesweg) of Monique van der
Kuip, moniquevanderkuip@gmail.com (locatie Frans Huisman).

Locatie Lijsterbesweg 4
8072 XV Nunspeet
telefoon 0341 - 25 31 26
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Week van het geld
De groepen 3 t/m 8 doen deze week met de landelijke actie ‘Week van het geld’. Het doel van deze week is om
leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd
voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Voor meer informatie zie de website;

https://www.weekvanhetgeld.nl/
Spreekuur
Volgende week dinsdag (LB) en volgende week donderdag (FH) is er het
spreekuur. U heeft dan de mogelijkheid om de vorderingen en
ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken met de leerkracht van uw
kind(eren). Voor dit spreekuur kunt u zich tot/met uiterlijk as vrijdag per
e-mail aanmelden bij de betreffende leerkracht. Heeft u twee kinderen op
dezelfde locatie wilt u dit dan in de mail aangeven dan kunnen de tijden
op elkaar aangepast worden.

Grote Rekendag
Net als vorig jaar doen we dit jaar mee met de Grote
Rekendag. Deze dag staat gepland op woensdag 3 april.
Deze ochtend zullen alle kinderen bezig zijn met
rekenactiviteiten in en buiten de klas. Het thema van dit
jaar is ‘Uit Verhouding’. We zien uit naar een leuke en
leerzame rekendag. Voor meer informatie zie de website

http://groterekendag.nl/.

Schoolkorfbaltoernooi
Op zaterdag 25 mei vindt het schoolkorfbaltoernooi plaats.
Wie heeft er tijd om de komende weken een paar keer extra korfbaltraining te geven op het plein na
schooltijd?(dag zelf te bepalen) Het gaat om ongeveer 10 kinderen uit de groepen 3 en 4. Ook grote
broers/zussen/of vrienden zijn welkom! Ook zoeken wij nog een teamleider om een groepje te begeleiden op
die zaterdag! Voor meer info: maaikevanrumpt@cnsnunspeet.nl
Tenslotte
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit Sterjournaal dan hoor ik ze graag van u.
Hartelijke groet,
Namens team CNS de Morgenster
Aart van de Poppe

Sterjournaal 10 • 2018-2019

2

