4 februari 2019
Agenda
13 februari:
Rapport mee naar huis
16 februari:
Open dag
19 februari:
Rapportgesprekken (LB)
21 februari
Rapportgesprekken (FH)
25 februari:
Start voorjaarsvakantie

Beste ouders,
Hierbij weer een nieuw Sterjournaal!

Afscheid juf Bea
Afgelopen vrijdag hebben we
afscheid van juf Bea genomen. Op
de tandem ging ze samen met
meester Aart van de FH naar de LB.
Op beide locaties is ze door de
kinderen toegezongen. Met haar
groep is ze vervolgens naar de
binnen speeltuin ‘de Tol’ gegaan.
’s Avonds hebben wij als collega’s
afscheid genomen. Het was een
mooie dag. Deze week start juf Bea
met haar nieuwe baan in
Genemuiden. Juf Erna zal deze
week starten als vervangster.
Soms zegt een plaatje meer dan woorden
Open dag

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

Vorige week maandag was het de open dag
op alle CNS scholen.
Zaterdag 16 februari is het open dag op alle
scholen, peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven in Nunspeet. Van 10.00
uur- 14.00 uur is het dan ook weer open dag
op de Morgenster (locatie Lijsterbesweg).
Wordt uw zoon of dochter in 2019 of in de 1e
helft van 2020 vier jaar kom dan zeker een
kijkje nemen. Geldt dit niet voor u maar wel voor iemand die u kent geef het vooral
door.
Op website www.kinderopvangenonderwijsnunspeet.nl staat alles gemeld m.b.t.
onderwijs en opvang in Nunspeet.

Locatie Lijsterbesweg 4
8072 XV Nunspeet
telefoon 0341 - 25 31 26
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Instroomgroep
Het aantal leerlingen en aanmeldingen van nieuwe
leerlingen in en voor de groepen ½ is de afgelopen
periode flink toegenomen. Een mooie en positieve
ontwikkeling voor onze school. Om de groepen ½ niet
nog voller te laten worden starten we met ingang van 1
maart as een instroomgroep. Het lokaal van deze groep
(1C) is het lokaal naast de huidige groepen. In dit lokaal
wordt nu nog op maandag muziek gegeven en op
donderdag zit Intraverte hier. Voor beide zoeken we
een oplossing.
Juf Wendy en juf Elly zijn de leerkrachten van deze
instroomgroep. Met ingang van het schooljaar
2019/2020 gaan de kinderen uit de instroomgroep naar een reguliere groep ½.

Rapport
Volgende week woensdag, 13 februari, krijgt uw kind het
eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Het rapport
ziet er vanaf dit jaar anders uit dan u van ons gewend bent. In
deze digitale tijd stappen wij over naar het digitale rapport.
Digitaal houdt in dit verband in dat leerkrachten de cijfers
invoeren in ons leerlingvolgsysteem en dat er met een druk
op de knop het rapport gemaakt kan worden. Dit klinkt
makkelijk maar de afgelopen maanden zijn we druk bezig
geweest om dit te realiseren. Wij zijn benieuwd naar wat u
ervan vindt.
De gesprekken n.a.v. de rapporten zijn op dinsdag middag/avond (19 februari) aan de Lijsterbesweg en op
donderdagmiddag/avond (21 februari) aan de Frans Huismanstraat. Volgende week krijgt u een briefje aan u
aan te melden voor deze gesprekken.

Onderwijs assistent Liedy de Ruiter
Onze zeer gewaardeerde onderwijs assistent Liedy de Ruiter gaat met ingang van 1 maart as (op eigen verzoek)
minder werken. Op de woensdag en vrijdag zal Liedy niet meer werkzaam zijn op de Morgenster. Wij zijn druk
bezig om vervanging voor deze twee ochtenden te vinden. Zodra duidelijk is wie Liedy gaat vervangen zullen wij
u dat laten weten.
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Tenslotte
Mocht u vragen hebben n.a.v. dit Sterjournaal dan hoor ik ze graag van u.
Hartelijke groet,
Namens team CNS de Morgenster
Aart van de Poppe

Sterjournaal 8 • Schooljaar 2018-2019

3

