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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 

 Mededeling 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Hierbij het eerste Sterjournaal van het nieuwe schooljaar! 

 

 

 Start schooljaar 2019-2020 

 

Inmiddels zijn we alweer een week 

gestart met het nieuwe schooljaar. 

Na een lange periode van vrij zijn 

was het fijn om de leerlingen en 

ouder(s) afgelopen maandag weer te 

ontmoeten. Dankbaar dat er in de 

vakantie, voor zover bekend, geen 

ongelukken met kinderen, ouder(s) 

of leerkrachten zijn gebeurd.  

 

Voor sommige kinderen was ook wel 

weer spannend om naar school te 

gaan. Voor het eerst naar de 

basisschool, een andere locatie, een 

nieuw lokaal of een nieuwe juf / 

meester, genoeg redenen om het 

spannend te vinden. Mooi om te zien dat deze eerste spanning, bij de meeste kinderen, 

snel was verdwenen. 

 

Afgelopen dinsdagavond 

mochten we in de CNS startdienst 

een Zegen vragen over het 

nieuwe schooljaar. Fijn dat er ook 

ouder(s) en kinderen van de 

Morgenster aanwezig waren.  

Aan het einde van de dienst 

zongen we elkaar ook Gods Zegen 

toe. Deze Zegen wens ik u en ons 

allen, ook voor komend 

schooljaar, toe. 

 

 

Agenda 

 

12 september 

Kennismakingsgesprek 

 

17 september 

Kennismakingsgesprek 

 

23-27 september 

Week tegen het pesten 

 

30 september 

Sterjournaal 2 
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 Nieuwe leerlingen 
 

Aan het begin van dit schooljaar zijn de volgende kinderen nieuw gestart op de Morgenster 
 
Groep ½ a: Boaz Wiersma, Ezra de Rijke 
 
Groep ½ b: Joey Kraak,  Emanuel Adnan Shanan, Anna Budding 
 
Groep ¾: Dylana Kuiper 
 
Groep 5: Loraine Kuiper 
 
Groep 6: Sylvester Klunder 
 
Groep 8: Damian Kuiper 
 
Wij wensen al deze kinderen en hun ouders en hele goede start en een fijne tijd toe op de Morgenster. 

 

 Schooljaar 2019 -2020 

 

Ieder schooljaar denken we als team met elkaar na over ontwikkelpunten van onze school. Motto bij deze 

overweging is ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’. Ook voor het schooljaar 2019 -2020 hebben we een 

aantal van deze ontwikkelpunten waarmee we samen aan de slag gaan. In bijlage ‘schooljaar 2019-2020 

Morgenster” staan deze punten genoemd. Bevraag ons, gedurende het schooljaar, gerust eens naar de stand 

van zaken. Meedenken wordt ook gewaardeerd.  
 
  
 

 Kennismakingsgesprekken 

 

Afgelopen week heeft u een mail ontvangen met de nodige 

informatie over de kennismakingsgesprekken. Deze staan 

gepland op komende donderdag (12 september) en dinsdag 

(17 september). Denkt u aan het invullen van de formulieren? 

Alvast goede en zinvolle gesprekken toegewenst. 
 
 
 
 

 Schoolkalender 

 

Vorige week heeft uw kind de schoolkalender mee naar huis gekregen. In de schoolkalender staan alle 

bijzonderheden (voor zover op dit moment bekend) voor het komende schooljaar. Heeft u geen schoolkalender 

ontvangen vraag er dan gerust naar. 
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 Week tegen het pesten  

 

Van maandag 23 september tot vrijdag 27 september is er de 

landelijke week tegen het pesten. In deze week zullen wij 

extra aandacht besteden in de groepen aangaande dit 

onderwerp.  

 

 

 Mindset op de Morgenster 

 

In eerdere Sterjournaal(s) heeft al wel eens 

iets kunnen lezen over het onderwerp 

Mindset. Mocht u hier toch nog niet eerder 

over gehoord hebben of wilt u uw kennis 

weer even opfrissen dan staat er in de bijlage 

van deze mail een toelichting en uitleg over 

mindset. Heeft u hier verder vragen over stel 

deze gerust aan de leerkracht van uw 

kind(eren). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Gebedsgroep Morgenster 

 
Op de Morgenster hebben we ook een gebedsgroep van ouder(s). In de 
verschillende groepen worden gebedspunten geïnventariseerd waarvoor 
gebeden wordt. Namens de gebedsgroep onderstaande oproep. Namens de 
kinderen en het hele team van de Morgenster alvast dank voor deze gebeden. 

 

 
Iedereen is van harte welkom, op elke derde woensdagmorgen van de maand. 
Wij bidden dan voor de kinderen en alles wat daarbij betrokken is. 
We beginnen met koffie of thee, daarna een kleine inleiding, vervolgens gaan we bidden. 

 
Het adres voor deze gebedsmorgen is:   George Breitnerstraat 21 Nunspeet 

                                                                                  06-22914059 ( Sieneke Ribberink ) 
Hartelijke groeten en graag tot ziens, 

 
Sieneke Ribberink 
Marieke  Oudshoorn   

Aletta Rijkee 
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 Verkeersituatie Frans Huismanstraat 

 

De bewoners van de Frans Huismanstraat zijn de buren van 

onze school. Wij vinden het belangrijk om een goede relatie 

met onze ‘buren’ te hebben. Punt van zorg van de bewoners 

van de Frans Huismanstraat is de verkeerssituatie. De 

straten zijn smal en de parkeermogelijkheden zijn beperkt. 

Daarom willen wij, in overleg met deze bewoners, het 

volgende verzoeken: 

 

 De Frans Huismanstraat is een eenrichtingsweg. 

Houd hier rekening mee. 

 Parkeer uw auto in een parkeervak. Mocht dit niet 

mogelijk zijn dan kunt u uw auto langs de stoeprand 

parkeren. Let er dan wel op dat u geen andere auto’s of uitritten blokkeert. 

 Laat de motor van uw auto niet draaien als u lang moet wachten. 

 

Namens onze ‘buren’ alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 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 

 


