13 mei 2019

Agenda
17 mei
Studiedag.
Alle kinderen vrij

Beste ouders,
Hierbij weer een nieuw Sterjournaal!

20-23 mei
Avond4daagse

Tussen Pasen en Pinksteren
In deze weken leven wij tussen de
Pasen en Pinksteren. Daar tussen
mogen we Hemelvaartsdag
vieren. De dag waarop Jezus de
aarde verliet en naar de hemel
ging. In de komende weken zullen
wij hier, en aan het Pinksterfeest,
op school aandacht besteden.
Donderdag 6 juni hopen we met
de hele school het Pinksterfeest
te vieren. Dit zullen we doen in de
Driestwegkerk. Aanvang 18.45.

22-24 mei
Kamp groep 8
30 mei
Hemelvaartsdag
31 mei
Hemelvaartsvakantie
3 juni
Sterjournaal

Nieuwe leerling
Morgen komt Dilara Esmekaya wennen in
groep 1 C Volgende week zal ze op in deze
groep gaan starten. Wij wensen Dilara een
hele goede en leerzame tijd toe op onze
school.

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

Sterjournaal 12 • 2018 -2019

1

Schoolkorfbal

Zaterdag 25 mei vindt het Schoolkorfbaltoernooi plaats.(8.30-14.30 uur
op het korfbalveld) De kinderen die zich hebben opgegeven, zijn al
hard aan het trainen. Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te
komen aanmoedigen! We hebben nog wel wat hulp nodig voor deze
dag.
We zoeken voor de groepen 3 en 4 nog een coach. Dit houdt in dat u
de kinderen aanmoedigt en dat u voor wissels zorgt. Ook hebben we
nog hulp nodig bij het koffie schenken in de Morgenstertent en hulp
bij het afbreken van de Morgenstertent.
Wie kan ons daar nog bij helpen? Graag opgeven bij: maaikevanrumpt@cnsnunspeet.nl of
anjavankeulen@cnsnunspeet.nl
Alvast bedankt!

Schoolmarkt
Komende woensdagmiddag staat de schoolmarkt gepland. Een
gezellige middag waarop allerlei spelletjes gespeeld worden, prijsjes
gewonnen kunnen worden en mooie zelfgemaakte werkjes
aangeboden worden. Uiteraard is er ook gedacht aan een hapje en
drankje. Het belooft mooi weer te worden kortom geen reden om
niet even een kijkje te komen nemen. De schoolmarkt wordt
gehouden aan de Frans Huismanstraat en begint om 15.30 en duurt
tot 18.30 uur. Een praktisch verzoek van de organisatie of u klein
geld wilt meenemen of mee wilt geven.
De opbrengst gaat deels naar het project Hardthaven en deels naar de ouderraad. De ouderraad kan
onder andere door deze inkomsten de prijzen van schoolreisjes, kamp etc. deels sponsoren.
Informatie over Hardthaven: Dit is een kindertehuis in Ghana waar
op dit moment 27 kinderen wonen die geen ouders hebben en
leven met HIV/Aids of een handicap. Het tehuis krijgt geen subsidie
vanuit de overheid en moet het doen met de financiële steun van
sponsoren. Met dit geld wordt de dagelijkse zorg betaald als eten,
drinken, persoonlijke hygiëne , gezondheidszorg en onderwijs.
Trots dat wij als school ons steentje kunnen bijdragen aan dit mooie
initiatief.
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Extra (bijzonder) verlof
Onlangs hebben wij bezoek gehad van de leerplichtambtenaar. In dit bezoek hebben we gesproken
over onder andere de wettelijke regels/verplichtingen in het kader van de leerplicht. Hieronder valt
het aanvragen, verkrijgen of afwijzen van bijzonder extra verlof. In de tekst hieronder wat aanvullende
informatie van de leerplichtambtenaar. In de bijlage een stappenplan in het kader van het aanvragen
van bijzonder verlof.
De leerplicht geldt voor alle in Nederland woonachtige kinderen tussen 5 en 16 jaar oud. Vanaf 4 jaar
mogen kinderen naar school, vanaf 5 jaar is het voor hen verplicht om onderwijs te volgen. U, als
ouder, bent verantwoordelijk voor het inschrijven op een school die voor uw kind geschikt is.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de leerplichtwet. In de gemeente Nunspeet
voert Leerlingenzaken Noord-Veluwe Leerlingzaken Meerinzicht deze taak uit.
Verlof en vrijstelling
Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen leerlingen extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel
verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Leerlingen hoeven dan voor een dag of
voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Ouders/verzorgers hebben de verantwoordelijkheid
om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Op de website van Leerlingenzaken NoordVeluwe vindt u formulieren om verlof aan te vragen.
Formulieren voor vakantieverlof:
https://sociaal.meerinzicht.nl/leerlingzaken/verlof/
Meer informatie over de leerplicht en het Regionale Meldpunt- en Coördinatiepunt kunt u opvragen bij
Leerlingzaken Noord-Veluwe. Bezoekadres: Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Postadres: Postbus 271,
3840 AG Harderwijk Telefoon: (0341) 47 44 80
Leerlingzaken Meerinzicht. Bezoekadres: Havendam 56, 3841 AA Harderwijk
Postbus 1201 3840 BE Harderwijk
contact@meerinzicht.nl
www.meerinzicht.nl
085-1108611

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
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