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                         Nieuw leven 
 

   Beste ouders, 

Wat kunnen we ernaar verlangen dat 

alles weer opbloeit! Maar ook dat we 

onze vrijheden weer terug krijgen.  

 

Wat een troost en zegen is het om te 

weten dat Jezus Christus de dood 

heeft overwonnen! Dat Hij de enige 

is die onze fouten en tekortkomingen 

kan vergeven en ons werkelijk nieuw leven kan geven.  

 

Er ligt een korte week voor ons met best veel acties in de agenda. Daarna is het 

meivakantie. Lekker een periode om tot rust te komen voor de eindsprint naar de 

zomer. 

 

  Mattheo Pijnacker Hordijk 

 

 Schone ouder gezocht! 

Wij zijn op zoek naar iemand die volgend schooljaar de was (theedoeken, vaatdoeken 

en handdoeken) van de onderbouwlocatie wil doen. 

Er staat een vergoeding van 100 euro voor een heel 

schooljaar tegenover. 

Denkt u hier over of wilt u meer informatie?  

Klik hier. 

 

 Afscheid juf Maaike 

Aanstaande vrijdag neemt juf Maaike na 12 

jaar helaas afscheid van de Morgenster. Voor 

de kinderen gebeurt dat tijdens de 

koningsspelen.  

Wilt u juf Maaike nog de hand drukken dan kan 

dat dinsdag, of vrijdag om 12.00 uur. 

Op donderdag werkt ze ook maar nemen we als team afscheid.   

 

 

Agenda 
 

 

Inloop kleutergroepen 
Di 19/ wo 20 april 
 
Spreekuur 
Bovenbouw en onderbouw 
Di 19 april 
 
Eindtoets groep 8 
Di 19- do 21 april 
 
Koningsspelen + 
Afscheid juf Maaike 
Vr 22 april 
 
Meivakantie 
Ma 25 april-vr 6 mei 
 
Koningsdag 
Wo 27 mei 
 
Luizencontrole 
Ma 9 mei 
 
Sterjournaal 
Ma 9 mei 

Colofon 

CNS De Morgenster  

www.morgenster.net 

morgenster@cnsnunspeet.nl 

 

 Frans Huismansstraat 20 

8072 HH Nunspeet 

0341 - 25 12 21 

 
Lijsterbesweg 4 

8072 XV Nunspeet 

0341 - 25 31 26 
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 Opvang Oekraïense kinderen 

Deze klas is nu voor de 2e week gestart. Na het trauma van de oorlog en vluchten is dit een sprankje van hoop. 

Ouder, kinderen en leerkrachten uit de Oekraïne zijn erg blij dat ze weer naar school kunnen gaan. Ook zijn ze 

dankbaar voor alles wat hen wordt aangeboden. 

RTV-Nunspeet maakte er deze reportage over. 

 

 Training voor kinderen met gescheiden ouders 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt een training aan over: Alles is anders. Kinderen kunnen daar samen 

praten over hoe het is als ouders gescheiden zijn.  

Het zijn twee leeftijdsgroepen van 6-8 jaar en 9-12 jaar met 6 bijeenkomsten.  

De eerste is op 9 mei. Hier lees je daar meer over.  
 

 

 

 

                Facebook Morgenster                       Insta Morgenster 

https://www.rtvnunspeet.nl/22195-wij-zijn-vooral-heel-dankbaar-voor-alles
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/files/4a5e4bf8-30c7-963c-c926-66d7e464adcc/Alles_is_Anders_voorjaar_2022_Nunspeet.pdf
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
bit.ly/minicursus-digilab

