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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 op de Morgenster 

 

Maandag 2 december starten Abel Lindeboom in groep 2b en Lente Lindeboom in groep 

5. Abel en Lente zijn verhuisd vanuit Kampen naar Nunspeet. Wij wensen Abel, Lente en 

hun ouders een hele goede tijd toe op de Morgenster  

 

 

 Speculaasactie ouderraad 

 

Aanstaande donderdag, 28 november, kunnen de 

bestellingen inzake de speculaasactie van de ouderraad 

opgehaald worden. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur kunt u 

de bestelde producten afhalen aan de Frans 

Huismanstraat. Voor de ‘ophalers’ is er ook warme 

chocomelk met wat lekkers. Het schijnt dat er ook nog 

een aantal pieten aanwezig zullen zijn. Tot donderdag. 

Tip: neem een grote, sterke tas mee. 

 

 

 

 Ouderbijdrage 

 

Van veel ouder(s) hebben de 

ouderbijdrag al ontvangen. 

Waarvoor dank. Heeft u deze nog 

niet voldaan wilt u deze dan alsnog 

voldoen? In de bijlage de eerdere 

verzonden brief met de benodigde 

gegevens. Alvast hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

28 november 

 

Afhalen bestelling 

speculaasactie 

 

29 november 

 

Vader-kind zaalvoetbal 

 

3 december 

 

Studiemiddag. Alle 

kinderen ’s middags vrij! 

 

5 december 

 

Sinterklaas op school 
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 Vragenlijst ouders 

 

Vorige week heeft u een mail met een link ontvangen inzake de ouder vragenlijst. U kunt de vragenlijst nog 

invullen tot woensdag. Alvast hartelijk dank voor uw inbreng. 

 

 

 Vader kind voetbaltoernooi 

 

Vrijdagavond staat het vader-kind zaalvoetbaltoernooi op het 

programma. We hebben al een aantal aanmeldingen ontvangen 

maar helaas nog te weinig om het door te laten gaan. U kunt 

zicht nog opgeven tot aanstaande woensdag. Aanmelden kan 

door een mail te sturen naar morgenster@cnsnunspeet.nl 

Woensdag zullen alle deelnemers bericht ontvangen over het wel 

of niet doorgaan van dit toernooi. 

 

 Doppen sparen  

 

Op de bovenbouwlocatie van de Morgenster sparen we doppen voor een KNGF 

geleidehond. Harde plastic doppen kunnen gerecycled worden en brengen geld 

op. 

Harde plastic doppen van bijv. frisdrankflessen of sap pakken en deksels van bijv. 

chocopasta kunnen schoon en droog worden ingeleverd. Bij de deur aan de 

Frans Huismansstraat staat een grote doos waar de doppen in kunnen. Spaart u 

mee? 

 

 Nieuws vanuit de MR 

 

Het nieuwe schooljaar is inmiddels in volle gang en ook als MR 

hebben we de afgelopen tijd niet stilgezeten. Via dit berichtje in 

het Sterjournaal willen we laten weten wie we ook alweer zijn 

en waar we ons mee bezig houden. De MR bestaat uit Arjan van 

de Steeg (voorzitter), Jeannette Kroese (secretaris), Anja van 

Keulen, Carolien den Hertog, Bert van den Bosch en Jelle 

Katsman. 

Een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment is het IKC, 

maar ook andere onderwerpen mbt het schoolbeleid bespreken 

we in de MR vergaderingen. Naar aanleiding van de ouderbrief 

die iedereen heeft gehad van het bestuur van CNS over het voornemen om als twee zelfstandige scholen in het 

IKC plaats te nemen, hebben we als MR een advies uitgebracht en we zijn op dit moment hierover in gesprek 

met de directie van de Morgenster en bestuur van CNS. Ook hebben we gesproken over de verhuizing van de 

plusklas en verbeterpunten over de besluitvorming en communicatie hierover aangedragen. We hebben er 

verder voor gekozen om als jaarthema ‘veiligheid’ te kiezen. Veiligheid voor onze kinderen op school en in de 
les, maar ook de veiligheid van het team. Als jullie vragen of feedback hebben voor de MR dan horen we dat 

graag van jullie. Dat kan via het mailadres: mrbasisschoolmorgenster@gmail.com.  

Namens de MR,  Jelle Katsman 
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 Verkeersouder(s) gezocht 

 

Ondanks eerdere oproepen hebben wij op dit moment 

hebben we geen verkeersouder(s) meer op de 

morgenster. Graag breng ik dit nogmaals bij u onder de 

aandacht.  

 

Wat is een verkeersouder? Verkeersouders weken aan 

een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle 

kinderen. Hun primaire doel is verkeersveiligheid onder 

de aandacht te brengen en meehelpen om oplossingen te zoeken voor verkeersonveilige situaties. 

Mogelijkheden om deze doelen te bereiken zijn:  

 

 Informatie verstrekken aan ouder(s), kinderen op school 

 Activiteiten organiseren 

 Contact onderhouden met de gemeente, politie, V.V.N 

 

Mocht u zich willen aanmelden als verkeersouder of meer informatie willen hebben dan kunt u mailen naar 

morgenster@cnsnunspeet.nl  Alvast hartelijk dank. 

   

 

 Studiemiddag 

 

Op dinsdagmiddag 3 december hebben wij als team een studiemiddag. Deze middag zijn alle kinderen vrij.  

 

 

 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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