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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 het laatste schoolnieuws in het Sterjournaal. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kerst 

 

In deze adventsweken leven wij vol verwachting naar het komende kerstfeest. Voor veel 

mensen, zeker voor kinderen, vaak een mooie tijd. Lichtjes, de kerstboom die staat, 

vakantie, etc. Laten we hier vooral ook van genieten maar als de boodschap van Kerst in 

dit alles ondersneeuwt dan missen we het mooiste en belangrijkste. Jezus die geboren is 

voor de mensen en een wereld in nood. Hij die kwam om redding te brengen aan alle 

mensen die in Hem geloven. 

 

Op school hebben zijn we deze weken veel bezig geweest met deze boodschap en de 

echte betekenis van kerst. Morgenavond (dinsdag) is in de kerk het kerstfeest voor de 

groepen ½. Alle genodigden hebben hier een uitnodiging voor ontvangen. In de overige 

groepen zal komende vrijdag het kerstfeest gevierd worden.   

 

 

 Kerstkaarten 

 

Een mooie traditie is het geven van kerstkaarten. Hierover hebben we het volgende 

afgesproken. Als uw kind een kerstkaart wilt uitdelen in de klas dan geeft hij/zij alle 

kinderen een kerstkaart of 1 kerstkaart voor de hele klas.  

 

 

Agenda 

 

17 december 

 

Kerstfeest groepen 1/2 

 

20 december 

 

Kerstfeest in groepen 

3 t/m 8 

Alle kinderen 11.00 uur 

vrij 

 

23 dec. – 3 jan. 

 

kerstvakantie 

 

6 januari 

 

Kinderen starten om 

9.30 uur. 
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        Nieuwe leerlingen op de Morgenster 

 

Maandag 6 januari starten Vigo Gerritsen, Gijs van 

Raaijen in groep ½ a en Djesmay Koerkhuis in groep 1/2b. 

Vigo, Gijs en Djesmay zullen met ingang van 3 februari 

naar de instroomgroep gaan. Alle 4-jarige kinderen die dit 

schooljaar nog gaan starten op de Morgenster zullen naar 

de instroomgroep gaan. Zoals het er nu naar uit ziet start 

deze groep met 9 kinderen en groeit het door tot 20 

kinderen aan het einde van dit schooljaar. Fijn dat we ook 

dit jaar weer met een instroomgroep kunnen starten. Juf 

Anneke staat op maandag, dinsdag en woensdag voor 

deze groep. Op donderdag en vrijdag staat juf Erna voor 

deze groep. In een volgend Sterjournaal zullen Anneke en Erna 

zich nader voorstellen. 

 

         Sportieve activiteiten 

De afgelopen weken zijn er verschillende sportieve activiteiten  georganiseerd. Vrijdag 29 november was het 

vader/kind zaalvoetbaltoernooi. Gelukkig was er voldoende animo om het door te laten gaan. In totaal streden 

12 koppels om de prijzen. Het was een sportief en gezellig toernooi.  

Meester Martijn (gymdocent) heeft 3 x op vrijdag van 12.15-12.45 extra gymles gegeven. Dit was speciaal voor 

de kinderen uit de groepen ½. Elke keer deden zo’n 10 kinderen hieraan mee.  

Afgelopen vrijdag was er een uni-hockey toernooi voor de groepen 5 t/m 8. Ook dit toernooi werd 

georganiseerd door meester Martijn en een aantal stagiaires.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

        Voorleeswedstrijd 

 

Donderdag 27 november was de grote finale van de voorleeswedstrijd. Namens groep 7 lazen Tara Bouw en 

Anne-Roos Hagedoorn en namens groep 8 Joanne van Dongen en Jopke Ribberink. Alle finalisten lazen prachtig 

voor. Uiteindelijk besloot de jury om Jopke tot winnaar uit te roepen. Jopke zal de Morgenster 

vertegenwoordigen in de voorleeswedstijd van Nunspeet. 
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       Speculaas actie ouderraad 

 

De speculaas actie van de ouderraad heeft het mooie (netto) bedrag van € 1518,-- opgeleverd. Alle afnemers en 

verkopers hartelijk dank.  Fijn dat u de bestelling zelf heeft opgehaald. Ook bijzonder dat de Sint en zijn pieten 

tijd hadden gevonden om hierbij aanwezig te zijn. 

 

        Schoolschoonmaak 

 

Alvast een datum om te reserveren in uw nieuwe agenda. Woensdagavond 15 januari staat de 

schoolschoonmaak op het programma. 

 

 

         Mindset 

 

Deze week start er een nieuw thema. 

De komende periode zal in het teken staan van uitdagingen aan(durven)gaan. 

In de onderbouw zullen de kinderen hun eigen Lefland gaan inrichten. Voor de één kunnen dat de tafels zijn en 

voor de ander samenwerken/spelen. Het mooie is dat kinderen zich bewust worden van wat nog niet vanzelf 

gaat en er zo achter kunnen komen dat als ze het lef hebben deze uitdaging aan te gaan ze gaan merken dat ze 

hierin gaan groeien 🌱🌿🌳 

Ook in de bovenbouw zullen we de uitdaging opzoeken en kinderen meenemen in het proces dat bij groeien 

hoort; fouten maken / hulp vragen / doorzetten ... 

 

Tip voor thuis; 

Bespreek eens samen wat ieders uitdagingen zijn of wat er in jouw Lefland ligt. Voor een kind is het erg 

leerzaam om te merken dat ook volwassenen nog elke dag leren, vallen, opstaan en weer verder leren. 
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        Verkeersouder(s) gezocht (herhaalde oproep) 

 

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. 

   

 

        Afwijkende schooltijden 

 

Komende vrijdag zijn alle kinderen vanaf  11.00 uur vrij. Dit geldt traditioneel 

voor alle CNS scholen op de vrijdag voor de kerstvakantie.  Maandag 6 

januari starten we weer om 9.30 uur. 

 

 

 

        Ten slotte 

 

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 

 

 

mailto:morgenster@cnsnunspeet.nl

