
 

                                                                   

 

 

                                                                       

                                                                                              30 mei 2022 

                         Feest van de trooster 
 

   Beste ouders, 

We zitten midden tussen de tijden van Hemelvaart en Pinksteren. Waar we eerst 

tijden van droogte hebben gehad is het nu de zegen van regen geweest.  

Samen met de kinderen werken we deze week toe naar Pinksteren om uit te leggen 

wat de Heilige Geest is. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het nieuwe 

schooljaar. Als daar meer informatie over is dan deel ik dat graag met jullie.  

 

  Mattheo Pijnacker Hordijk 

 

 Schoolfotograaf 

Wij hebben het al eerder gemeld: Morgen komt de fotograaf. In de ochtend op de 

Lijsterbesweg en in de middag op de Frans Huismansstraat.  

Fleurige kleding komt mooi over op de foto’s. Er worden pasfoto’s en groepsfoto’s 

gemaakt. Niet van broertjes en/of zusjes.   

 

 Themaweek 

Van 13-17 juni hebben we op school een themaweek met aansluitend een 

kerkdienst.  

Deze week zijn we op school, thuis en in de kerk aan het ontdekken wat ‘zegen’ 
betekent. Je hoort wel eens dat mensen elkaar de ‘zegen van God’ toewensen. Of dat 
iemand zich ‘gezegend’ voelt wanneer hij of zij iets kostbaars krijgt. Deze week mag 
je leren dat God je elke dag Zijn zegen wil geven, omdat hij zoveel van jou houdt. Hij 

heeft je met liefde gemaakt. Als je Zijn zegen krijgt, mag je daar ook van uitdelen. Zo 

kunnen anderen door jou heen zien, Wie God is. Deel jij ook uit? 

In de dagen voor de week zullen we meer informatie delen. 

 

 Vossenjacht 

Donderdag 30 juni wordt de vossenjacht van de school van 10.00 -11.30 uur 

gehouden in het centrum van Nunspeet. Wilt u een opa/ oma of een oudere 

broer/zus (Min. 16+) meehelpen om een groepje kinderen te begeleiden dan hoort 

de leerkracht het graag via een persoonlijk berichtje in Parro.  

De kinderen vanaf groep 4 doen mee.  

 

 

 

Agenda 
 
Schoolfotograaf 
di 31 mei 

 

Cultuuruitje 
Groep 3 
 
2e pinksterdag 
Ma 6 juni 
Kinderen vrij 

 
Buitenspeeldag 
Wo 8 juni  
 
Themaweek 
Ma 13-vr 17 juni 

 

Studiedag 
Wo 15 juni 
Kinderen vrij  
 
 

 
 

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 

 

http://www.morgenster.net/
mailto:morgenster@cnsnunspeet.nl
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 Parro 

Het Via Parro kunnen we op verschillende manieren met elkaar 

communiceren. 

 

• Privégesprek. 

• Groepsgesprek met de leerkrachten en ouders van een leerling. 

• Zendgroep van de klas met informatie en foto's van een groep. 

• Zendgroep (oudsten) van de school met informatie voor alle 

ouders van de school.   

 

Groep oudsten  

Van verschillende ouders kregen we de feedback dat niet alle berichten 

in de groep oudsten aankwamen. 

Na onderzoek bleek dat de systemen zijn veranderd. Er kunnen niet 

meer dan 100 leerlingen in een subgroep. 

Om toch alle informatie te delen hebben we de groep Oudsten gesplitst. 

Vanaf heden is de groep Oudsten A-K (achternaam) en Oudsten L-Z actief. De huidige groep oudsten zal na de 

zomer verdwijnen. 
 

 

 

 

                Facebook Morgenster                       Insta Morgenster 

https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://www.instagram.com/morgensternunspeet/

