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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 ouder(s) / verzorger(s), 

Hierbij een nieuw Sterjournaal. 

 

 

 

 Welkom op de Morgenster (nieuwe leerlingen) 

 
 
In de afgelopen weken zijn de volgende kinderen gestart op de Morgenster: 
 
Groep ½ a: Nina de Ruiter 
Groep ½ b: Jurre van Dijk 
 
Wij wensen Nina, Jurre en hun ouders een hele 
goede start en een fijne tijd toe op de Morgenster. 
 
 

 

 Kennismakingsgesprekken 

 
Inmiddels zijn de kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkrachten gevoerd. Wij 
ervaren deze gesprekken als bijzonder zinvol. Nieuw dit schooljaar was dat de kinderen 
uit de groepen 7 en 8 bij dit gesprek aanwezig mochten zijn. Wat ons betreft was dit 
geslaagd. Mocht u nog tips of tops hebben nav de kennismakingsgesprekken dan horen 
we graag van u. 
 
 

 Ouderbijdrage 

 

Vandaag heeft uw zoon en/of dochter een brief meegekregen 

inzake de ouderbijdrage. Deze bijdrage is belangrijke bron van 

inkomsten voor de organisatie en financiering van bijzondere 

activiteiten. Daarom ook een vriendelijk verzoek om deze 

bijdrage te voldoen. In de bijlage bij deze mail ontvangt u ook 

een digitale versie van de deze brief. 

 

 

 

 

Agenda 

 

2 oktober 

Studiedag, alle kinderen 

vrij. 

 

14 oktober 

Sterjournaal 3 
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 Kinderboekenweek 

 

Komende woensdag start de landelijke 

kinderboekenweek/maand. Een periode waarin het lezen 

centraal staat. Uiteraard doen we hier als Morgenster ook 

aan mee. Thema van dit jaar is “Reis mee!” Gedurende deze 

kinderboekenweer/maand zijn er ook tal van extra 

activiteiten. In de bijlage bij deze mail kunt u hier meer over 

lezen. Ook thuis wensen wij u veel (voorlees)plezier met uw 

kind(eren). 

   

 

 

 

 Blokfluitles  

 

Onze muziekmeester Gerben van de Put biedt ook blokfluitles 

aan voor de kinderen uit groepen 4 t/m 8. De blokfluitles 

wordt gegeven op vrijdag, tussen de middag van 12.15 uur-

12.45 uur op de locatie Frans Huismanstraat. Inmiddels zijn er 

heel wat opgaven. Fijn ! U kunt uw kind nog opgeven tot 

uiterlijk as vrijdag 4 oktober. Opgeven kan door een mail te 

sturen naar ggsvandeput@gmail.com 

 

 

 

 

 Oproep vanuit de ouderraad (OR) 

 
Weet jij wel raad met cijfers? Dan zijn we op zoek naar jou! De 
ouderraad heeft de rol van penningmeester vacant staan.  Kom jij 
ons versterken? 

 
Naast het bijwonen van de reguliere vergaderingen (ongeveer 6x 
per jaar) en de ondersteuning van diverse schoolactiviteiten, 
beheer jij het geld van de ouderraad en draag je zorg voor de 
boekhouding en betalingen. Wij helpen je uiteraard op weg! 

 
Naast een penningmeester is de ouderraad ook op zoek naar 
mensen die de ouderraad willen versterken. Dan moet je denken 
aan het bijwonen van de reguliere vergaderingen (ongeveer 6x per 

jaar) en de ondersteuning van diverse schoolactiviteiten. Wil jij ons helpen meedenken en helpen bij leuke 
school activiteiten? 
Voor vragen of aanmelden kan je contact opnemen met Bianca van de Velde. 

 
Voorzitter Ouderraad. 
biancabokma@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:ggsvandeput@gmail.com
mailto:biancabokma@hotmail.com
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 Studiedag 

 

Wellicht ten overvloede maar hierbij nogmaals de mededeling dat alle kinderen 

as woensdag, 2 oktober, geen school hebben. Als team van de Morgenster 

hebben wij deze dag een studiedag. Wij rekenen op een goede en zinvolle 

studiedag. 

 

Voor alle duidelijkheid hierbij een overzicht van de geplande studiedagen. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij. 

 

 3 december Dinsdagmiddag   

 4 februari     Dinsdag (hele dag)  

 19 maart      Donderdagmiddag 

 24 juni         Woensdag 

 

 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 

 


