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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 weer een nieuw Sterjournaal! 

 

 

 Nieuwe leerlingen 

 

In de afgelopen weken zijn de volgende kinderen 

bij ons op school gestart: 

 

Groep ½ A: Ninthe van den Helder 

 

Groep ½ B: Lisa Bekenkamp, Teije van den Berg & 

Dived Mathla 

 

Morgen, 5 november, komen Joey Hofman, Max 

Biemond en Liam Westhuis ‘wennen’ in groep ½ A. 

Volgende week maandag starten ze definitief op 

school. 

 

Wij wensen, Ninthe, Lisa, Teije, Dived, Joey, Max, Liam en hun ouder(s) een hele goede 

tijd toe op de Morgenster. 

  

 

 Dankdag 

 

Komende woensdag, 6 

november, is het Dankdag (voor 

gewas en arbeid). Ook op school 

zullen wij hier aandacht voor 

hebben. In de overblijfruimte is er 

een Dankdagviering met alle 

kinderen. Groepen 1 t/m 4 aan de 

Lijsterbesweg & de groepen 5 t/m 

8 aan de Frans Huismanstraat.  

Thema van dit jaar is Goed 

bericht! Dit thema is gekozen 

n.a.v. het Bijbelgedeelte uit 2 

Koningen hoofdstuk 7. We hopen 

met elkaar op mooie ‘vieringen’ 
en Hem onze dank te geven.  

 

Agenda 

 

5 november 

Spreekuur FH 

 

6 november 

Dankdag 

 

7 november 

Spreekuur LB 

 

8 november 

Nationaal schoolontbijt 

 

11-15 november 

Themaweek school & 

kerk 

 

19 november 

Openbare kijkles 

 

25 november 

Sterjournaal 5 
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 Nationaal schoolontbijt 

 

Aanstaande vrijdag hebben we het nationaal schoolontbijt 

bij ons op school. Uw kind(eren) hoeven deze ochtend niet 

thuis te ontbijten.  De kinderen uit groep 3 mogen wel 

thuis ontbijten. Deze groep 3 houdt het ‘ontbijt’ aan het 

einde van de ochtend ivm gymnastiek. Middels het 

nationaal schoolontbijt wordt o.a. aandacht gevraagd voor 

het belang van een goed ontbijt. Het ontbijt wordt 

verzorgd. Uw kind moet wel, bord, beker en bestek 

meenemen. Voor de kinderen en de juf uit groep 5 is het 

nationaal schoolontbijt extra leuk, deze groep gaat nl. 

ontbijten op het gemeentehuis met de burgemeester. 

Iedereen alvast een smakelijk ontbijt toegewenst. 

 

 Mindset 

 

Tijdens het kennismakingsgeprek heeft u een mooie poster 

ontvangen inzake Mindset. Wij hopen dat deze poster een 

mooi plekje heeft gekregen. n het Sterjournaal zullen wij u 

ook regelmatig op de hoogte houden van de onderwerpen 

waarmee we bezig zijn. De afgelopen periode hebben we 

aandacht gehad voor het belang van fouten durven maken en 

wat je van je fouten kan leren. In de komende 5 weken 

werken we in de hele school over de verschillende mindsets 

die we kunnen hebben. De onderbouw doet dit vooral m.b.v. 

de personages Fixie en Growie, in de bovenbouw gaan we 

onderzoeken welke mindset we hebben en wordt ook het 

belang besproken van af en toe lekker fixed zijn. Geen 

inspanning zonder ontspanning 😉  

 

In de maand maart van het komend jaar zullen we ook een ouderavond rondom dit thema organiseren.  

 

 

 Themaweek school en Kerk 

 

De week van maandag 11 november-15 november is het 

de themaweek school en Kerk. Thema van deze week is 

‘namen van Jezus’. In verschillende bijbelverhalen wordt 

ingegaan op dit thema. Bij namen kunt u onder andere 

denken aan ‘Wonderbare raadsman’, ‘de goede Herder’, 
‘Bruidegom’, ‘Hoeksteen. ’Op zondag 17 november zal er 

in de diverse kerken van Nunspeet aandacht gegeven 

worden aan dit thema. 
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 Avondvierdaagse 2020 

 

Ieder jaar doen wij als school mee met de avondvierdaagse. Een 

prachtig en sportief evenement. De schoolorganisatie, inzake 

het meelopen met met Morgenster, wordt verzorgd door een 

aantal ouders.  Het duurt nog een tijdje (avondvierdaagse is van 

25 mei t/m 28 mei) maar wij zijn op zoek naar een aantal 

ouder(s) die het mooi vinden om mee te helpen met 

organiseren en regelen. Heeft u interesse of vragen dan kunt u 

contact opnemen met ondergetekende (Aart van de Poppe) 

Alvast bedankt. 

  

 

 Tenslotte  

 

Het komt nog te vaak voor dat er vragen of opmerkingen blijven hangen bij het (school) hek. Heeft u vragen, wilt 

u ergens een toelichting op of maakt u zich ergens zorgen over kom dan binnen of stuur mij een mail. Uw vragen 

en meedenken worden gewaardeerd. 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens team CNS de Morgenster 

 

Aart van de Poppe 

aartvandepoppe@cnsnunspeet.nl 


