15 april 2019

Agenda
16-18 april
Cito eindtoets groep 8

Beste ouders,
Hierbij weer een nieuw Sterjournaal!

18 april:
Paasviering in de klas.
Continurooster
19 april:
Goede Vrijdag
22 april:
2e Paasdag
27 april:
Koningsdag
29 april-3 mei
Meivakantie
In deze ‘stille’ week leven wij toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Mooi om met elkaar stil
te staan bij wat Jezus voor ons allen heeft gedaan. Hij is voor ons gestorven maar ook
weer opgestaan. Donderdag zal er in alle klassen in Paasviering zijn. Dit jaar vieren wij
het Pinksterfeest met de hele school in de kerk. Dit zal gehouden worden op donderdag
6 juni. T.z.t. zult u hier een uitnodiging voor ontvangen.
Aanstaande donderdag hanteren wij het continurooster. De kinderen zullen tussen de
middag op school lunchen en zijn om 14.00 zijn alle kinderen vrij.
Nieuwe leerlingen

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

Na de meivakantie start Dorethe van den Helder in groep
1/2A. Dorethe verhuist van Ermelo naar Nunspeet. 23
april komt Dominique Rijnberk ‘wennen’. Hij start na de
meivakantie in groep 1C. Wij wensen Dorethe en
Dominique een goede, fijne tijd toe op de Morgenster.
Ook voor het schooljaar 2019/2020 hebben we al veel
inschrijvingen van nieuwe leerlingen. Heeft u een
zoon/dochter die in voor juli 2020 4 jaar wordt, vergeet
hem/haar dan niet alvast in te schrijven.
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Cito eindtoets
Deze week is een spannende maar ook bijzondere week
voor de kinderen uit groep 8. Dinsdag, woensdag en
donderdag zullen ze de Cito eindtoets maken. Uiteraard
wensen we de kinderen uit groep 8 alle succes toe bij
het maken van deze toets.

Spreekuur
Dinsdag 2 april en donderdag 4 april was het spreekuur op de
Morgenster. Deze data stonden wel vermeld in de schoolkalender en
zijn vermeld in het Sterjournaal. Anders dan voorgaande jaren is dat u
geen papieren (inschrijf)brief hiervoor heeft ontvangen (wel een email). Dit vanwege het terugdringen van het papierverbruik
Wij hebben geconstateerd dat er (veel) minder gebruik is gemaakt van
het spreekuur in vergelijking met voorgaande jaren. Een reden hiervoor
kan zijn dat u geen papieren brief heeft gehad maar wellicht zijn er
andere redenen. Mocht u hier ideeen over hebben dan horen wij ze
graag van u.

Eenrichtingsweg Frans Huismanstraat
Door onze buren van de Frans Huismanstraat worden wij er
regelmatig op gewezen dat er auto’s (van ouders?) tegen
het verkeer in rijden. De Frans Huismanstraat is een
eenrichtingsweg. Vriendelijk verzoek om hier rekening mee
te houden.

Schoolvoetbal

Woensdagmiddag 24 april wordt het schoolvoetbaltoernooi gehouden. Van harte
uitgenodigd om onze topvoetballers te komen aanmoedigen.
Schoolvoetbaltoernooi wordt gehouden op sportpark de Wiltsangh.
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Tenslotte
Ik wens u namens het team alvast mooie Paasdagen en een goede vakantie toe.
Hartelijke groet,
Namens team CNS de Morgenster
Aart van de Poppe
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