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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 ouders, 

Hierbij weer een nieuw Sterjournaal! 

 

 

 Instroomgroep / nieuwe leerlingen 

 

Vandaag is de instroomgroep van start gegaan. Een mooie 

maar ook spannende dag voor de nieuwe kinderen & 

ouder(s). De juffen van deze groep zijn juf Wendy op 

maandag, dinsdag en woensdag en juf Elly op donderdag en 

vrijdag. In deze groep zijn vandaag de volgende kinderen 

nieuwe gestart: Charlotte Bestman, Niels Huisman, Siem 

Groen, en Ilse van den Hardenberg. De volgende kinderen 

waren al gestart in groep ½ maar zitten met ingang van 

vandaag ook in de instroomgroep: Bas, Jesse, Ruth, Wouter, 

Chris, Milan en Djayden. In verband met een verhuizing 

vanuit Harderwijk naar Nunspeet zijn vandaag ook Bentley 

(groep ½ A), Dylano (groep 4) en Jason (groep 7) Stolp ben 

ons op school gestart. Wij wensen alle kinderen en ouder(s) 

een prettige en goede tijd toe op de Morgenster.  

 

Volgende week komen Gideon de Boer en Sarah Bax een ochtend ‘wennen’ op 
school.  

 

 

 

 Studiemiddag 

 

Komende donderdag, 7 maart, hebben wij als team van de 

Morgenster een studiemiddag. Alle kinderen zijn deze 

middag vrij. De studiemiddag zal voor het grootste deel 

ingevuld worden met het onderwerp leesonderwijs. We 

hopen met elkaar op een goede en zinvolle studiemiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

7 maart 

Studiemiddag alle 

kinderen vrij 

 

13 maart 

Biddag, vieringen op 

beide locaties 

 

18 maart 

Start week van de 

lentekriebels 

 

25 maart 

Sterjournaal 10 
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 Biddag (13 maart) 

 

Volgende week woensdag is het biddag voor gewas en arbeid. Het thema 

van de biddag is ‘Wat vraag jij?’ Aan de hand van het Bijbelverhaal waarin 
God in een droom aan Salomo verschijnt (1 Koningen 3 : 1-15) zullen we 

hier verder op ingaan.  

 

 

 

 

 

 

 Week van de Lentekriebels 

 

Dit jaar doen wij mee aan 

de landelijke week van de 

lentekriebels. In deze 

week van 18 t/m 22 

maart zullen lessen 

gegeven worden over 

weerbaarheid, relaties en 

seksualiteit. Uiteraard 

gaan wij hier zeer zorgvuldig mee om en zullen de gegeven lessen aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. Ook 

zullen wij goed kijken of de aangeboden lessen inhoudelijke passen bij de Christelijke identiteit van onze school.  

 

 

 Tenslotte  

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben n.a.v. dit Sterjournaal dan hoor ik ze graag van u.    

 

Hartelijke groet, 

 

Namens team CNS de Morgenster 

 

Aart van de Poppe 

 


