
 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 17 maart 2023 

Samen op weg naar Pasen  
Vanuit mijn raam kijk ik uit op een mooi bosje 

sneeuwklokjes. Vorige week nog bedolven onder 

sneeuw en nu weer naar zichtbaar geworden 

rondom dode blaadjes. De lente komt eraan! De 

vogels die weer gaan fluiten en bezig zijn om een 

nieuw nestje te bouwen. In de groepen werken 

we toe naar Pasen. Nog een poosje en Jezus 

komt eraan! Hosanna wordt geroepen.  

De Koning komt! Jezus is op weg met vrienden, omstanders, zieken en 

belastinginners om het zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.  

Namens het team, 

Mattheo Pijnacker Hordijk 

    

 Gym/Zwemmen 

Na vandaag, vrijdag 17 maart, sluit de Brake na ruim 40 jaar.  

Van maandag 20 maart t/m woensdag 22 maart is er geen schoolzwemmen en gym 

in De Brake door de verhuizing van materiaal.  

Op vrijdag 24 maart gaan de kinderen van groep 3/4 voor het eerst met de bus naar 

de Wiltsangh om daar te gymmen. Groep 5-8 gaat op de fiets. 

 

 Grote rekendag (3 t/m 8) 

Op woensdag 29 maart is de ‘Grote Rekendag’. Het is een dag van onderzoekend 

leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen 

sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. De titel van de 21e 

Grote Rekendag is ‘De afvalparade’. De kinderen gaan aan de slag met uitdagende 

reken-wiskundeonderwerpen rond het maken van afval, maar ook het weer 

verwerken, hergebruiken en verminderen van afval. Daarnaast wordt er op een 

creatieve manier iets moois gemaakt van afval. Dit alles steeds met veel aandacht 

voor rekenvaardigheden. Groep ½ gebruiken het thema later in het schooljaar.  

 Paasactie voor OR 

2 weken geleden is de paasactie van de OR gestart. Die loopt nog tot en met 

maandag 20 maart. Dan moeten alle formulieren weer terug op school zijn.  

We zijn benieuwd hoeveel koeken, brood en chocola we kunnen bestellen.  

Helpen jullie mee? Vermeld graag of het totaalbedrag contant of giraal wordt 

overgemaakt op de lijst.  

Agenda  

Ma 20 mrt 

geen schoolzwemmen 

laatste dag Inleveren OR-

Paasactie 

Vr 24 mrt 

Brief paaslunch mee naar huis 

Di 28 mrt 

Gr7: verkeersexamen theorie 

Wo 29 mrt 

Grote rekendag 

Vr 31 maart 

Laatste dag opgave Koningskar 

Do 6 apr 

Paasviering +lunch in de klas 

Nieuwsbrief 12 

Vrij met Pasen:  

vr     7 apr    Goede Vrijdag 

ma 10 apr    2e Paasdag   

di   11 apr    CNS-studiedag 

 

Groep 1-4 

Lijsterbesweg 4 

8072 XV Nunspeet 

0341 - 25 31 26 

Groep 5-8 

Frans Huismansstraat 20 

8072 HH Nunspeet 

0341 - 25 12 21 

morgenster@cnsnunspeet.nl

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


 

 

 

 

 

 

 Paasviering  

Binnenkort is het Pasen, het feest van de opstanding van de Here Jezus. 

Zo werken we hier op de Morgenster aan: 

De komende weken vertellen we in de groepen de Bijbelverhalen die hieraan 

voorafgaan. We gaan met elkaar ‘op weg naar Jeruzalem’ en we beleven samen 

wat er met Jezus gebeurde. We benadrukken steeds dat alles wat eerst heel 

verdrietig is, uiteindelijk verandert in grote blijdschap; Jezus leeft! We zingen met 

elkaar de christelijke liedjes die hierbij passen. 

Ook zal er op een creatieve manier invulling gegeven worden aan Pasen, het begin 

van nieuw leven. Dit sluit ook mooi aan bij het thema ‘lente’.  

Praktisch 

 Vrijdag 24 maart gaat er een lijst mee naar huis, waarop staat aangegeven wat 

u uw kind mag meegeven voor de lunch. Alle overige info staat ook op die lijst. 

Fijn om er met elkaar voor te zorgen dat de kinderen een heerlijke Paaslunch op 

school hebben. 

 Op donderdag 6 april vieren we het Paasfeest op school in de eigen groep. Dit 

doen we tijdens het kringmoment aan het begin van de dag. 

 Tussen de middag is er voor de kinderen een Paaslunch. 

 De ouderraad zorgt voor broodjes, drinken en een ei. 

 Koningsdag Kleedjesmarkt 

Sinds jaar en dag organiseert de Oranjevereniging op Koningsdag (donderdag 27 

april) een kleedjesmarkt en een straatartiestenfestival.    
Lees hier de brief van de Oranjevereniging. 

Opgave voor de kleedjesmarkt en of straatartiestenfestival kan hier. 

Vermeld dan je voor- en achternaam/telefoonnummer/leeftijd/groep en school. 
 

 Koningsdag Optocht met kar 

Afgelopen woensdag is er een brief meegegaan bij groep 1-3 om mee te doen met 

de optocht. Opgave kan tot 31 maart.  

 Kangoeroewedstrijd 

Misschien heeft u het al gehoord. Deze afgelopen donderdag deden verschillende 

sterke rekenaars mee aan de Kangoeroewedstrijd. Dit is een wereldwijde reken- en 

wiskundewedstrijd, waar ruim 70 landen aan deelnemen.  

De kinderen gingen in duo’s of individueel met uitdagende opdrachten aan de slag. 

Deze opdrachten begonnen eenvoudig, maar werden steeds lastiger.  

Het doel van de wedstrijd is kinderen te laten ervaren dat rekenen/wiskunde heel 

leuk en uitdagend kan zijn. 

 

 

 

https://www.instagram.com/morgensternunspeet/
https://www.facebook.com/search/top?q=cns%20de%20morgenster
https://mcusercontent.com/99799d7f2b6d38b550b876280/files/c0bb87e4-ac4c-2bfd-d1a3-8c57d6cd0589/06032023_Opgave_kleedjesmarkt_enz_2023.docx
mailto:diane.vandentop@2sistersstorteboom.com?subject=opgave%20kleedjesmarkt/%20straatartiestenfestival
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/

