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Schooltijden

Groepsindeling
Onze school is ingedeeld in jaargroepen. Dat zijn groepen van leerlingen met dezelfde leeftijd. 
Groep 1 en 2 noemen wij de onderbouw, groep 3 t/m 5 de middenbouw en groep 6 t/m 8 de 
bovenbouw. Indien noodzakelijk splitsen we een groep in tweeën of delen we een combina-
tiegroep in afhankelijk van het aantal leerlingen dat we voor een bepaalde groep hebben. Dit 
schooljaar is er, naast de groepen 1/2, één combinatiegroep 7/8.

Groepsindeling basisschool 2017-2018
1/2 blauw juf Melissa Kleyn
1/2 geel juf Gerda Roozer
1/2 groen juf Anne Veugelers en juf Jolanda Genc
1/2 rood juf Sanne Hofmans en juf Jolanda Genc 
3A juf Laurien Kramer
3B juf Nicky van Diermen en juf Marjolijn van Dieren
4A meester Kevin Kwakman en meester Ed van Schagen
4B juf Celes Denny
5A juf Caroline van der Schaaf en juf  Ingrid Oosterhof
5B juf Ellen Ottenbros en juf Martina Jurriën 
6A juf Lisa van Kempen
6B meester Edward Hoogland en  
 juf Marianne van Wagtendonk
7A juf Marlein Bakker en juf Patricia Meijering 
7B juf Nancy Storij en meester Ed van Schagen
8A juf Hetty van Luijtelaar en meester Jaap Haspels
8B juf Iris Bruijne
8C juf Joan Akkrum en juf Lucia Heijnsbroek

Gym meester Floris van der Horst
Handvaardigheid juf Marieke de Wijs

Onderwijsassistenten
Onderwijsassistente groep  1 /2 juf Esin Gundeger
Onderwijsassistente groep 3  juf Bianca Rutz en juf Rosita Bisessar 
Onderwijsassistente bovenbouw juf Irma Koning     

Conciërge Janny van Schaick    
Steun en toeverlaat Rob de Leeuw       
Administratie Lilian Blijd     
Oudercontacten Nathalie Neijman en Marja Kohlmeijer 
 
Intern begeleiders
Groep 1 t/m 4 Marga Ottenbros 
Groep 5 t/m 8 Marja Joling
Orthopedagoog Anne Eikelboom

Bouwcoördinatoren
Groep 1 t/m 2   Sanne Hofmans 
Groep 3 t/m 5  Marjolijn van Dieren en Kevin Kwakman
Groep 6 t/m 8  Joan Akkrum

Directie
Directeur  Thea Michel

Schooltijden
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind tenminste 10 minuten voor aanvang van de school 
aanwezig is? Te laat komen is vervelend voor uw kind en storend voor de klasgenootjes.
De deur gaat ‘s morgens om 8.20 uur open en de lessen starten precies om 8.30 uur.
Leerlingen die te laat zijn, melden zich bij de conciërge. Lestijden zijn voor groep 1 t/m 8 
van maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 14.00 uur. 

De Vijf Sterren
Waarom de naam ‘De Vijf Sterren’? Daar is een kort maar krachtig antwoord op. De Vijf 
Sterren staat voor de hoogste kwaliteit: goed onderwijs en stralende kinderen. Ons on-
derwijs is erop gericht om het beste uit de leerlingen te halen. Als zij na acht jaar basis-
onderwijs onze school zullen verlaten willen wij gelukkige, zelfbewuste leerlingen zien, 
die zichzelf durven zijn en hun eigen talenten kennen. Om dat te bereiken geven we hen 
in ons onderwijs goede basisvaardigheden en kennis mee. We geven hen de ruimte om 
zichzelf en hun eigen talenten te ontdekken.
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➼ Deze maand
Elke maandag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Zomervakantie

week 31

week 31

week 32

week 33

week 34

week 35

Augustus 2017
ZA/ZOVRMA DI WO DO

Continurooster
Op De Vijf Sterren duurt een schooldag van 8.30 tot 14.00 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school 
om te eten. Dat gebeurt samen met de leerkracht in het eigen klaslokaal. Als ouders zorgt u ervoor dat uw kin-
deren zelf gezond eten en drinken bij zich hebben. Wij vragen u om de kinderen geen frisdrank en andere zoete 
dranken mee te geven, maar gewoon, gezond water. 

We zien het eten samen als onderdeel van de schooldag en daarmee als een leermoment. De kinderen krijgen 
belangrijke sociale vaardigheden mee, zoals tegelijk beginnen met eten, wachten tot iedereen klaar is, en niet 
met volle mond praten.

Elke woensdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Elke vrjdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Lenen verteltassen

Herfstvakantie 23 t/m 27 okt.  2017
Kerstvakantie  25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018
  (start Kerstvakantie  

vrijdag 22 december, voor  
de leerlingen)

Voorjaarsvakantie 26 feb t/m 2 maart 2018
Goede Vrijdag 30 maart 2018

Tweede Pasen 2 april 2018
Koningsdag 27 april 2018
Meivakantie  30 april t/m 9 mei 2018
Hemelvaart 10 en 11 mei 2018
Tweede Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018

Studiedagen
Vrijdag 20 oktober 2017
Woensdag 29 november 2017
Donderdag 22 februari 2018
Vrijdag 23 februari 2018
Maandag 5 maart 2018
Dinsdag  3 april 2018
Vrijdag 15 juni 2018
Maandag 2 juli 2018

Vakanties en speciale dagen

Hetty.van.Luijtelaar
Stempel
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OC: Startsein Fresh in de les

OC: Voorleeskwartiertje om 8.30 
en 12.30

OC: Luizencontrole

Prinsjesdag

“Infomarkt” 15.30-18.00

Eerste schooldag 

Offerfeest

OC: 1ste Oudercommissie  
vergadering 9.30-10.30

week 35

week 36

*stof

*stof

week 37

week 38

week 39
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September 2017

Visie
Onze visie geeft duidelijk aan waar het 
Integraal Kind Centrum (IKC) voor staat. Het 
laat zien op welke manier wij onze opvang- 
en onderwijsactiviteiten gaan invullen en 
het geeft ook aan hoe wij als begeleiders, 
kinderen en ouders met elkaar willen omgaan. 
Om uitgaande van de hierboven genoemde 
dominante waarden een goed IKC te worden is 
het essentieel om duidelijke pedagogische en 
onderwijskundige keuze te maken. Zowel de 
opvang- als de onderwijsfunctie maakt gebruikt 
van een adaptieve werkwijze. Adaptief werken 
gaat ervan uit dat kinderen drie basisbehoeften 
hebben: 

Kinderen willen iemand zijn, iets kunnen, iets 
waardevols bijdragen aan de maatschappij.
Ze zijn competent en talentvol. 

Kinderen willen goede relaties met 
volwassenen en andere kinderen hebben. 
Ze zijn in staat tot het aangaan van relaties en 
verbinding. 

Kinderen willen vrijheid om zelf keuzes te 
maken en initiatieven te nemen. 
Ze zijn autonoom en zelfbewust.  

Het IKC kiest voor deze aanpak omdat zij 
rekening wil houden met verschillen tussen 
kinderen. Degenen die meer uitdaging aan 
kunnen, krijgen deze ook aangeboden en als 
kinderen extra ondersteuning nodig hebben 
dan wordt daarvoor gezorgd. 
Binnen het adaptief werken wordt van 
kinderen een steeds groeiende actieve rol 
verwacht. Zij mogen én moeten meer en 
meer verantwoordelijkheid nemen voor 
hun eigen ontwikkeling en aangeven waar 
hun ontwikkelbehoefte ligt. Door adaptief 
te werken wordt er voor de kinderen een 
uitdagende, veilige en ondersteunende 
ontwikkel- en leeromgeving geboden dat 
aansluit bij de eigen behoefte.

Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

➼ Deze maand
Elke maandag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Lenen verteltassen

Missie
Het IKC kiest bij alles wat ze doet de volgende 
waarden als uitgangspunt:

		Verbinding
Wij willen mensen – ouders, kinderen, 
medewerkers – met elkaar en met de wereld 
verbinden. Ieder mens heeft anderen nodig 
in het leven. Om vriendschappen aan te gaan, 
om samen plezier te hebben maar ook om 
bepaalde doelen te bereiken. Door de verbin-
ding met een ander te leggen kan een mens 
vaak méér bereiken dan alleen. 

 Zelfbewustzijn 
Bij ons heerst de overtuiging dat kinderen 
sociaal competent zijn en opgedane kennis 
pas goed toepassen wanneer zij daar zelfbe-
wust mee omgaan. Met respect voor zichzelf 
en anderen, met veel zelfkennis en inlevend 
vermogen. Dat betekent dat kinderen zeker 
van zichzelf zijn, een goed zelfbeeld hebben, 
voldoende reflecteren vermogen hebben en 
zich verantwoordelijk voelen voor (de gevol-
gen van) het eigen handelen.  

 	Talentontwikkeling
Een IKC voor talentontwikkeling richt zich 
naast de cognitieve doelen op de optimale 
ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van 
kinderen. Het gaat om diversiteit aan talen-
ten en kwaliteiten, onder meer op het gebied 
van kunst en cultuur, zorg, communicatie, 
techniek en technologie, sport en recreatie, 
wetenschap en ondernemerschap. 

Een IKC voor talentontwikkeling is een IKC 
waarin de pedagogische sensitiviteit van de 
begeleiders en van het kind er toe doet. Het 
IKC profileert zich daarom als een zelfbewust, 
talentvol centrum dat zoekt naar verbinding. 
Alle partners geven naast dit collectieve 
profiel ook nog een organisatie-specifieke 
aanvulling. De ouders van onze school maken 
dit profiel compleet. 
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Herfstvakantie 

Einde Diwali

Studiedag 
Leerlingen vrij

Herfstvakantie 29 okt. Winter-tijd

OC: Intake nieuwe peuter  
ouders 8.45

Dag van de leraar

OC: voorleeskwartiertje om 8.30 
en 12.30

Start Diwal

Herfstvakantie

Herftswandeling gr. 1 &2
Ouders informatie bijeenkomst 
Vreedzaam 8.45-10.15

Start Kinderboekenweek

Dierendag

Herftswandeling gr. 1 &2

Start project

Herfstvakantie

➼ Deze maand
Herfstvakantie 23 t/m 27 okt
*Kinderboekenweek 4–15 okt.
*Project periode  t/m 17-11
*Start Europese Codeweek   
Codeweek.nl – leren programmeren

Herfstvakantie

week 40

week 39

week 41

week 42

week 43

week 44

ZA/ZOVRMA DI WO DO

Oktober 2017

Sluiting Kinderboekenweek
Finale Expeditie Micro: Bit, groep 8

Project programmeren Expeditie 
Micro: Bit,groep 8
OC: Koken met Sterren 9.30-14.00

Om te bepalen wat we echt belangrijk vinden 
in onze opvang en ons onderwijs vormen we 
ons een beeld van een kind dat aan het eind 
van de IKC periode ons IKC verlaat. Wie is hij 
of zij dan geworden? In de eerste plaats heeft 
dit kind leren vertrouwen op zijn eigen kun-
nen en gaat hij zelfbewust door het leven!

Het is een kind dat tijdens zijn hele periode 
op het IKC heeft geleerd om zich staande te 
houden in de huidige én toekomstige maat-
schappij. Hij weet wie hij is, wat hij belangrijk 
vindt en welke talenten hij heeft. Een kind met 
eigen creatieve ideeën dat heeft leren vertrou-
wen op zijn innerlijk kompas, een richtingaan-
wijzer die hem verder helpt zich te ontwikke-
len, ongeacht wat de groep daarvan vindt.
Kinderen kennen zichzelf en zijn in staat ver-
binding te maken met zichzelf en de wereld. 
Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar 
en voor hun eigen leerproces. Ze hebben een 
brede kijk op zaken en zijn geïnteresseerd 
in zichzelf, de ander en de groep. Ze denken 
na en voelen zich verantwoordelijk voor hun 
eigen acties en de reacties die daarop volgen. 

Jezelf ontwikkelen en je eigen talenten 
ontdekken is een proces, een zoektocht. 
Tijdens die zoektocht leren kinderen belang-
rijke vaardigheden. Met elkaar communice-
ren, feedback geven of ontvangen zijn daar 
voorbeelden van. Ook ondernemen, samen-
werken en samenleven zijn ingrediënten van 
dit proces. De pedagogisch medewerkers en 
de leerkrachten hebben daarbij een belang-
rijke rol én voorbeeldfunctie. Ze helpen de 
kinderen in hun ontdekkingstocht en laten 
ook zien hoe zij dat proces zelf vormgeven. 
Samen met de ouders en misschien zelfs met 
buurtbewoners stimuleren zij de kinderen om 
hun eigen vorm te vinden.

Een hoogtepunt is onze “Wall of Fame”. Hier 
exposeren we werk van de kinderen. Elke 
bezoeker die het gebouw binnenkomt, ziet 
direct welk talent wij in huis hebben. Het is 
een selectie van de beste werken van onze 
kinderen. Ieder kind mag uitblinken waar hij 
of zij goed in is. Verschil mag zichtbaar zijn!

IKC en de leerling

Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Elke maandag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Start taalles 9.00-11.00

Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Lenen verteltassen

*stof
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OC: Pepernoten bakken 
groep 1/ 2, 12.00-14.00

Voortgangsgesprekken
OC: Pepernoten bakken 
groep 3, 12.00-14.00

Studiedag 
Leerlingen vrij

OC: Naaien/herstellen verteltassen

Projectafsluiting

OC: Pepernoten bakken groep 1/ 2, 
12.00-14.00

11 maart
St.Maarten

OC: “Het over de drempel helpen” 
van peuter ouders 12.30

Voortgangsgesprekken

OC: Luizencontrole

OC: Voorlichting ouders: Thema 
Voorleesexpres 8.30-9.00

OC: 2e Oudercommissie.  
vergadering 9.30-10.30

OC: Vragenuurtje directie

week 44

week 45

week 46

week 47

week 48

ZA/ZOVRMA DI WO DO

November 2017

Voorschool
De Vijf Sterren
TintelTuin verzorgt naast kinderdagopvang 
en BSO ook de voorschool in ons gebouw; 
‘De Vijf Sterren’. Een voorschool is een 
peuterspeelzaal die kinderen voorbereidt op 
de basisschool. Het vroeg- en voorschoolse 
educatie programma van de Vijf Sterren, Puk 
en Ko, sluit aan op groep 1 van de basisschool 
waardoor een ‘doorgaande leerlijn’ ontstaat. 
De kinderen beginnen op de voorschool 
als ze tweeënhalf zijn en kunnen als ze vier 
zijn doorstromen naar de basisschool. De 
voorschool is een goede voorbereiding op de 
basisschool. In deze periode stimuleren we 
kinderen bij het leren van taal, zijn we bezig 
met knutselen, muziek en beweging en kun-
nen ze natuurlijk ook lekker met elkaar spe-
len. Wanneer een kind vier jaar is, volgt een 
overdrachtsmoment, waarbij er altijd een 
gesprek wordt gevoerd met de leerkracht. 
De voorschool maakt gebruik van hetzelfde 
leerlingvolgsysteem als de basisschool. Zo 
sluit het onderwijs naadloos op elkaar aan. 

Kinderopvang en BSO
In IKC De Vijf Sterren verzorgt onze partner 
Tinteltuin kinderopvang voor kinderen van 
0 t/m 3 jaar, alsook buitenschoolse opvang 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tinteltuin 
heeft 70 locaties. Voor meer informatie over 
en aanmelden voor de kinderopvang of BSO 
kunt u contact opnemen met:

Projectmanager
Ineke van der Haak
i.vanderhaak@tinteltuin.nl
Telefoon 06 235 623 65

Clustermanager
Miriam Ketelaar
m.ketelaar@tinteltuin.nl
Telefoon 06 818 824 48

Ouders kunnen zelf hun kind inschrijven 
voor de voorschool
Het aanmeldingsformulier is te vinden op de 
website van Tinteltuin: www.tinteltuin.nl, 
maar ook het ouder- kindcentrum (OKC/con-
sultatiebureau) kan kinderen verwijzen naar 
de voorschool. 
 
Over de andere organisaties in het IKC
Mildred van Hamme van Logopediepraktijk 
Parlevinker heeft een ruimte in het IKC . Het 
is voor ons als school prettig om een logo-
pedist zo dichtbij te hebben, zodat we tijdig 
kunnen signaleren of een kind problemen 
heeft met de spraak(ontwikkeling). Logope-
disten helpen het kind om zich beter ver-
staanbaar te maken en om anderen beter te 
verstaan. Mildred van Hamme huurt momen-
teel van woensdag tot en met vrijdag een 
ruimte in ons schoolgebouw. 
Er zijn in het gebouw ook behandelkamers 
voor een tandarts en fysiotherapeut. De 
tandarts van Jeugdtandverzorging Amster-
dam heeft hier zijn intrek. Ook praktijk voor 
fysiotherapie MCN werkt vanuit hier.

Elke woensdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Elke maandag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*taalles 9.00-11.00
➼ Deze maand 
Project periode t/m 17-11

Elke vrjdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Lenen verteltassen

*stof

*stof



Binnenschoolse
activiteiten
Verteltas
Op de Vijf Sterren werken we in de kleuter-
groepen met verteltassen. Een verteltas is 
een stoffen tas met een prentenboek erin, en 
allerlei voorwerpen die bij dat prentboek pas-
sen. De leerlingen worden gestimuleerd om 
over de onderwerpen uit het prentenboek 
te praten. Zo ontwikkelen zij meer taalbegrip 
en een betere woordenschat. Er komt nogal 
wat bij kijken om een verteltas te maken. Dat 
werk doen de verteltas-moeders. Zij naaien 
een tas en schilderen er een mooie voorkant 
op. Ze verzinnen spelletjes bij de tas, printen 
de instructies uit en voorzien alles van een 
plastic laagje. Het prentenboek wordt voor-
gelezen en op cd gezet, zodat de kinderen er 
thuis ook naar kunnen luisteren. 

Gym
De leerlingen krijgen gymles van een vakleer-
kracht. Dit jaar starten we met gymlessen 
voor groep 1 en 2 die ook gegeven worden 
door een vakleerkracht. Tijdens deze lessen 
dragen de kinderen sportkleding.

Handvaardigheid
De leerlingen krijgen handvaardigheid van 
een vakleerkracht. Elke groep krijgt één uur 
per week les. Het is verstandig om op deze 
dagen wat oudere kleding aan te doen. De 
groepen 1 en 2 krijgen handvaardigheid van 
de eigen leerkracht. 

Cultuur lessen
Ook dit schooljaar krijgen de leerlingen 
cultuureducatie. U krijgt hierover bericht van 
de leerkrachten in de Sterrenstof of per brief/
email.

Verjaardagen
Kinderen die jarig zijn mogen na de ochtend-
pauze de klassen rondgaan. Met de peuters 
gaat de juf mee. Welke traktatie? Liever geen 
snoep, u kunt ook aan iets gezonds denken.
Op de website www.gezondtrakteren.nl kunt 
u genoeg leuke ideeën vinden.
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Eerste Kerstdag
Kerstvakantie

Studiedag 
Leerlingen vrij

OC: Koken met Sterren 9.30-14.00

Leerlingen vrij om 12.00
Kerstviering 18.00-20.00

Kerstvakantie Kerstvakantie 31 december Oudejaarsavond

OC: Vragenuurtje directie

Leerlingen vrij om 14.00 
Sinterklaas

Tweede Kerstdag
Kerstvakantie

OC: Kerst knutselen 9.00-10.30

Kerstvakantie

week 48

week 49

week 50

week 51

week 52

ZA/ZOVRMA DI WO DO

December 2017

Elke maandag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00 
*taalles 9.00-11.00
➼ Deze maand
Kerstvakantie van 25 december
t/m 5 januari 2018

Elke woensdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Elke vrjdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Lenen verteltassen

*stof

Hetty.van.Luijtelaar
Stempel
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KerstvakantieKerstvakantie

OC: Voorleeskwartiertje  
8.30 en 12.30

OC: 3e Oudercommissie
vergadering 9.30-10.30

Kerstvakantie

Ouders informatie bijeenkomst 
Vreedzaam 8.45-10.15

OC: Luizencontrole

Kerstvakantie

Ouders informatie 
Cito toetsen

Kerstvakantie 
Nieuwjaarsdag

Start Voorleesdagen/  
voorleesontbijt

week 1

week 2

week 3

week 4 

week 5

ZA/ZOVRMA DI WO DO

Januari 2018

OC: Intake nieuwe ouders

Adviesorganen
Wij op De Vijf Sterren zijn ervan overtuigd 
dat u als ouders onze belangrijkste partners 
bent in het onderwijs. We delen immers 
samen de verantwoordelijkheid voor de 
kinderen. Daarom vinden wij het heel belang-
rijk dat het contact met u goed verloopt. De 
ontwikkeling van uw kind staat in dat contact 
voorop. Binnen de school wordt, in het 
belang van uw kind, Nederlands gesproken. 
Het hele jaar door zijn er momenten waarop 
we u graag laten zien waar uw kind zoal mee 
bezig is op school. U kunt ook zelf aange-
ven als u een afspraak wilt maken met de 
groepsleerkracht, de intern begeleider of de 
schoolmaatschappelijk werker.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een ver-
plicht orgaan op een basisschool. Onze MR 
bestaat uit een oudergeleding en een perso-
neelsgeleding. Het doel van de MR is om mee 
te kijken met het beleid van het bestuur en 
daar een oordeel over te geven. De MR heeft 
soms advies,- en soms instemmingsrecht. 
Informatie hierover komt via de nieuwsbrief. 
Voor meer informatie over de MR op De Vijf 
Sterren kunt u terecht bij juf Ingrid Oosterhof 
of meester  
Kevin Kwakman. Op onze website vindt u de 
contactgegevens van de MR en stellen de 
ouders zich aan u voor.

Ouderraad
De Ouderraad van De Vijf Sterren bestaat uit 
een groep enthousiaste ouders die de school 
op verschillende manieren helpen. Hun inzet 
is voor ons als school van grote waarde. De 
OR bespreekt tijdens de vergaderingen de 
activiteiten van de kinderen. Bijvoorbeeld 
Sinterklaas, vieringen, sportdag of schoolreis-
je. In de Ouderraad zijn zowel de onderbouw 
als de bovenbouw vertegenwoordigd. Op 
onze website vindt u de contactgegevens van 

de ouderraad en stellen de ouders zich aan u 
voor.

De Ouder Kind Adviseur
Als een leerling problemen heeft in de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, of als u als 
ouders tegen problemen in de opvoeding 
aanloopt, dan kunt u een beroep doen op 
onze ouder- en kindadviseur (OKA). Zij biedt 
hulp, variërend van een adviesgesprek tot een 
aantal gesprekken over een langere periode. Is 
er meer of andere hulp nodig, dan bekijkt de 
ouder- en kindadviseur samen met u bij welke 
instelling u het beste terecht kunt. De gesprek-
ken zijn vertrouwelijk en de hulp is gratis.

De OKA heeft een onafhankelijke positie. U 
kunt als ouder het initiatief nemen de OKA 
te benaderen. Als het initiatief uitgaat van de 
leerkracht of intern begeleider, dan gebeurt 
dat altijd in overleg met u als ouders. De 
 Ouder Kind Adviseurs op ons IKC is  
Natascha Kammeron.

Ouderraad (OR)
Kiomely Garcia Disla
Precious Coutinho
Charida van Loij
Shirida Kuhne
Nadia Kali
Souad El Bougaz
Raïza Nieuwenhuijs
Wendy van Houten

Medezeggenschapsraad (MR)
Personeelsgeleding: 
Ingrid Oosterhof
Kevin Kwakman

Oudergeleding 
Collin Kik
Samir Lalami  

Elke maandag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00 
*taalles 9.00-11.00 
➼ Deze maand
M-Citotoetsen: Week 4,5
Kerstvakantie t/m 5 januari 2018

Elke woensdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Elke vrjdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Lenen verteltassen

*stof



19

26 27 28

20 21 22 23 24/25

17/181615141312

10/1198765

3/421

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

Studiedag 
Leerlingen vrij

Studiedag 
Leerlingen vrij

OC: Spelinloop voor moeders: 
peuters/kleuters

Valentijnsdag

Open les Vreedzaam – OB 8.30-
9.00 (voor ouders in de klas)
Open les Vreedzaam – MB 13.30-
14.00 (voor ouders in de klas)

OC: Vragenuurtje directie

Open les Vreedzaam – BB 13.30-
14.00 (voor ouders in de klas)

week 5

week 6

week 7

week 8

week 9

ZA/ZOVRMA DI WO DO

Februari 2018

De Ouder en de school
Ouderbijdrage
Onze school vraagt van de ouders een finan-
ciële bijdrage voor activiteiten waar geen 
vergoeding van het ministerie of de gemeen-
te tegenover staat. Zonder de ouderbijdrage 
is het helaas niet mogelijk deze activiteiten 
voor de kinderen te organiseren. De ouder-
bijdrage is niet verplicht; ouders betalen deze 
vrijwillig. Toelating tot de school is niet afhan-
kelijk van het betalen van de ouderbijdrage. 

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activi-
teiten die bovenop het verplichte program-
ma komen. Hierbij kan worden gedacht aan 
schoolreisjes, feesten of projecten. Mocht 
u als ouder niet willen/ kunnen betalen, 
dan kunt u een gesprek aanvragen met de 
directie. 

De medezeggenschapsraad, waarin ook ou-
ders zitten, bepaalt ieder jaar de hoogte van 
de ouderbijdrage en aan welke bestemming 
het geld wordt besteed  De ouderbijdrage is 
voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld 
op €55,- per kind. Dit bedrag is inclusief het 
schoolreisgeld van €27,50. Voor de leerlingen 
van groep 8 is de ouderbijdrage €27,50. Dit is 
exclusief het schoolkamp. Voor het school-
kamp vragen wij een bijdrage van €90,-.
De ouderraad regelt, in overleg met de 
leerkrachten, de bestemming van de 
schoolreisjes. Wij verzoeken u vriendelijk 
de ouderbijdrage voor 15 oktober te vol-
doen. In sommige gevallen kunt u als ouder 
gebruik maken van de “scholierenvergoe-
ding” van de gemeente Amsterdam. U kunt 
de betaling voldoen op rekeningnummer: 
NL13INGB0004982094 of bij conciërge  
Janny van Schaick.

Contactmomenten
Een aantal keren per jaar zijn er gesprekken 
met ouders. Twee keer een rapportbespre-
king, eenmaal een voortgangsgesprek en aan 
het begin van het jaar een informatieavond. 
Tijdens de gesprekken brengen wij u op de 
hoogte van de vorderingen van uw kind. Ook 
tussendoor kunt u een afspraak plannen om 
de rapporten, toetsuitslagen en onderwijs-
kundige rapporten van uw zoon of dochter in 
te zien. 
Als ons iets opvalt in het gedrag van uw kind 
bespreken wij dat direct met u. Mocht het 
over een langere periode wat minder goed 
gaan met uw kind qua leerresultaten of 
gedrag, dan stellen wij in overleg met u een 
zorgplan op. Hierover leest u meer in hoofd-
stuk 6. Tijdens een eventueel zorgtraject 
houden wij u van alle stappen die we willen 
nemen op de hoogte. De rapporten worden 
altijd eerst met de kinderen, dan met u als 
ouders besproken. Daarna gaan de rapporten 
mee naar huis.

Elke maandag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00 
*taalles 9.00-11.00
➼ Deze maand
Voorjaarsvakantie  
26 februari t/m 2 maart 2018
*M-Citoetsen: Week 5,6

Elke woensdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Elke vrjdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Lenen verteltassen

*stof

*stof
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OC: “Over de drempel helpen” 
peuter ouders 12.30

OC: Naaien/herstellen  
verteltassen 9.30

Bezoek Artis groep 1 en 2

Kunstschooldag groep 8

Voorjaarsvakantie

Nationale Vrouwendag

Knutselen voor peuter ouders om 
8.30 en 12.30

Paasontbijt

OC: Paasviering voor ouders 
12.00-14.00

Goede vrijdag

Voorjaarsvakantie

OC: 4e Oudercommissie  
vergadering 9.30-10.30

OC: LuizencontroleRapportgesprekken

Studiedag

OC: Paas knutselen voor ouders 
9.30-10.30

week 9

week 10

week 11

week 12

week 13

ZA/ZOVRMA DI WO DO

Maart 2018

Vervolg Rapportgesprekken

➼ Deze maand

Digitaal
Nieuwsbrief en website
Onze nieuwsbrief, De Sterrenstof, verschijnt 
twee keer per maand en bevat nieuws en 
wetenswaardigheden over de school. We 
sturen de nieuwsbrief digitaal op, ook kunt u 
een digitaal exemplaar vinden op  
www.basisschooldevijfsterren.nl.  
Een papieren versie kunt u halen bij onze 
conciërge Hannie. Op de website vindt u veel 
informatie over de school, achtergronden en 
nieuws. Alle groepen hebben hun eigen pa-
gina, die zij vullen met nieuws uit hun eigen 
groep. Steeds vaker versturen wij informatie 
per e-mail. Het is dan ook belangrijk dat de 
school in het bezit is van uw juiste  
emailadres.

De onderwijsinspectie
De inspectie bewaakt de kwaliteit van het on-
derwijs op individuele scholen in het primair-, 
voortgezet- en speciaal onderwijs. Elke school 
wordt ten minste eens in de vier jaar door een 
inspecteur bezocht, ook als er geen aanwijsba-
re risico’s zijn. De verslagen van de inspectie-
bezoeken zijn openbaar en kunt u inzien op de 
website van de Onderwijsinspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl
In mei 2014 heeft De Vijf Sterren bezoek 
gehad van de onderwijsinspectie, de school 
heeft voldoende gescoord.

Vensters PO
Vensters PO is ontwikkeld in opdracht van de 
PO-Raad. Doel van Vensters PO is het bieden 
van een duidelijk, transparant beeld van 
basisscholen. Gegevens over alle basisscho-
len en dus ook van de Vijf Sterren zijn bij 
Vensters PO zichtbaar op de website  
www.scholenopdekaart.nl 

Elke woensdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Elke vrjdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Lenen verteltassen

Heeft u de nieuwe school App?
Dowload hem vandaag nog en maak direct gebruik  
van de handige functies.

Schoolnieuws 
Toegang tot relevant nieuws van uw eigen kind.  

Kalender
De schoolkalender wordt gedeeld via de app.

Ziekmelden
Via een formulier kunnen ouders een ziekmelding doen dat bij  
de juiste leerkracht en in een centraal mailadres binnenkomt.

Foto’s
Foto’s worden alleen gedeeld met de groep waar ze  
bestemd voor zijn.

Beschermde content
Ouders zien alleen informatie die bestemd is voor  
hun eigen kind.

Pushberichten
Stuurt pushberichten met belangrijke mededelingen  
naar alle ouders.

Download de App en check je 
e-mail voor de inloggegevens
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Boerderijbezoek groep 1 en 2

Koningsdag

1 april: Eerste Paasdag

Lentewandeling groep 1 en 2

CITO Eindtoets groep 8

Lentewandeling groep 1 en 2

OC: Vragenuurtje directie

Studiedag
Leerlingen vrij

CITO Eindtoets groep 8

Tweede Paasdag

Cito Eindtoets groep 8

OC: 5e Oudercommissie 
vergadering 9.30-10.30

Boerderijbezoek groep 1 en 2

Sportdag groep 6/7/8

week 13

week 14 *stof

*stof

week 15

week 16

week 17

ZA/ZOVRMA DI WO DO

April 2018

➼ Deze maand
Meivakantie 
30 april t/m 9 mei 2018

Cito Eindtoets: week 16

30

week 18

Meivakantie

Oecumenische 
basisschool
De Vijf Sterren is een oecumenische basis-
school. Dat geven wij invulling door onze 
leerlingen te helpen in hun levensbeschou-
welijke ontwikkeling. We stimuleren de 
kinderen om een eigen kijk op het leven te 
ontwikkelen en om zelf te ontdekken wat 
voor hen persoonlijk mooi, waar en zinvol is. 
We vinden het belangrijk dat elk kind en elke 
ouder zich bij ons op school welkom, geres-
pecteerd en gewaardeerd voelt.

Over AMOS
Onze school maakt onderdeel uit van stich-
ting AMOS (Amsterdamse Oecumenische 
Scholengroep). AMOS verzorgt regulier 
basisonderwijs op ruim 30 locaties vanuit 
28 basisscholen verspreid over Amsterdam. 
Daarmee is AMOS een speler van betekenis 
in het Amsterdamse en landelijke scholenveld 
voor primair onderwijs. Op de website van 
AMOS is veel informatie te vinden over onze 
stichting: www.amosonderwijs.nl

Het bureau van AMOS vindt u op onder-
staand adres:
Gebouw Aeckerstijn 
Baden Powellweg 305J
1069 LH Amsterdam
T: 020 4106810
E: info@amosonderwijs.nl

Het postadres van AMOS
Postbus 9646, 1006 GC Amsterdam

AMOS-scholen zijn meer dan kennisinstituten 
Scholen spelen een belangrijke rol bij de 
opvoeding en vorming van jonge mensen. 
Voor ons zijn ontmoeting, verbinding en 
verantwoordelijkheid daarbij sleutelbegrip-
pen. Wij willen leerlingen laten uitgroeien tot 
gelukkige kinderen, die zich in hun eigenheid 
geaccepteerd weten in de groep. We willen 
leerlingen laten reflecteren op en laten na-
denken over hun handelen en gedrag, opdat 
ze de diversiteit van onze samenleving leren 
waarderen. We vatten dit samen in onze 
missie, waarbij we ons laten leiden door vijf 
kernwaarden:

• Betrouwbaar: we doen wat we beloven.
•  Betrokken: we hebben zorg voor elkaar, 

we zien en horen elkaar.
•  Belangstellend: we zijn nieuwsgierig naar 

nieuwe ideeën, naar andere visies en (le-
vens) overtuigingen en gebruiken verschil-
len om van te leren.

•  Verantwoordelijk: we zijn aanspreekbaar 
op ons gedrag en ons handelen. 

•  Ondernemend: we zijn alert op kansen die 
zich voordoen en durven die te benutten.

Elke woensdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Elke vrjdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Lenen verteltassen
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Start project

2e Pinksterdag

Vrije dag na Hemelvaart

Boerderijbezoek 
groep 1 en 2

Sportdag groep 3/4/5

Boerderij bezoek groep 1 en 2

13 mei Moederdag

20 mei 1e Pinksterdag

Meivakantie
Dodenherdenking

5 mei Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag

Meivakantie

Leerlingen vrij

Boerderijbezoek 
groep 1 en 2
OC: Luizencontrole

Meivakantie

Leerlingen vrij

Open les Vreedzaam – OB 8.30-
9.00 (voor ouders in de klas)
Open les Vreedzaam – MB
13.30-14.00 (voor ouders in de klas)

Schoolkamp groep 8 Schoolkamp groep 8

Meivakantie

Leerlingen vrij

Open les Vreedzaam – BB
13.30-14.00 (voor ouders in de 
klas)
OC: Vragenuurtje directie

week 18

week 19

week 20

week 21

week 22

ZA/ZOVRMA DI WO DO

Mei 2018

➼ Deze maand
Meivakantie 
30 april t/m 9 mei 2018
*Project periode 14 mei t/m 8 juni
*Ramadan 16 mei tot 14 juni

Uitstapjes
Als de groep van uw kind een uitstapje 
maakt is daar vaak extra begeleiding bij no-
dig. De groepsleerkracht regelt deze bege-
leiding zelf. Ouders die overal mee helpen, 
op school en in de groep, krijgen voorrang 
om in aanmerking te komen als begeleider. 
Daarna wordt er gekeken naar ouders die 
om een medische of andere belangrijke 
reden met hun kind mee moeten. Tot slot 
benadert de leerkracht ouders om overige 
groepjes te begeleiden. 

De meeste lesactiviteiten spelen zich op 
school af. Maar er is ook een aantal bui-
tenschoolse activiteiten. Soms horen ze bij 
een vak, zoals een bezoek aan Artis bij het 
vak natuuroriëntatie, of een bezoek aan de 
bibliotheek bij het vak lezen. Soms ook is 
het gewoon een uitje. We vinden al deze ac-
tiviteiten belangrijk. Kinderen leren om met 
elkaar om te gaan, samen te delen, samen 
te beslissen. Daarom willen we dat iedereen 
meedoet. De buitenschoolse activiteiten 
maken deel uit van het totale schoolpro-
gramma. Deelname is dan ook verplicht, net 
als bij iedere andere les. 

Schooltuinen
In groep 6 start het programma van de 
schooltuinen. Dit programma loopt per 
kalenderjaar, van voorjaar tot najaar. Het 
begint dus in groep 6 en loopt door in groep 
7. De kinderen onderhouden dan hun eigen 
tuintje waarin van alles verbouwd wordt. 
Natuur-oriëntatie puur natuur!

Fietsexamen
De verkeerslessen op school monden uit in 
theorielessen in groep 7.  
Tijdens Het fietsexamen wordt beoordeeld 
hoe de kinderen het geleerde toepassen. 
Zodra de datum voor het fietsexamen bekend 
is leest u dit in de nieuwsbrief.

Sportdag
We organiseren jaarlijks een sportdag. Of 
eigenlijk moeten we zeggen: sportdagen, 
want het zijn er drie. Een sportdag voor groep 
1 t/m 3, voor groep 4 t/m 6, en eentje voor 
groep 7/8. 

Schoolreisje
Groep 1 en 2 gaan ieder jaar apart op school-
reisje. De bestemming van het schoolreisje 
maken we in de nieuwsbrief bekend. Ook de 
groepen 3 t/m 7 gaan op schoolreisje.  
Groep 8 gaat niet op schoolreisje maar  
op kamp. 

Schoolkamp
Afhankelijk van een aantal factoren bepalen 
wij elk jaar opnieuw of we drie of vijf dagen 
op kamp gaan. Dit schooljaar gaan we drie 
dagen op kamp. De ‘kampweek’ is onderdeel 
van het totale schoolprogramma. Deelname 
is dus verplicht. 

Overige activiteiten
Er kunnen door het jaar heen ook andere 
buitenschoolse activiteiten plaatsvinden. Een 
groep gaat bijvoorbeeld naar de bibliotheek 
of brengt een bezoek aan een museum. Als 
school regelen en betalen wij het vervoer. Ui-
teraard worden de activiteiten aangekondigd 
in de nieuwsbrief.

Elke woensdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Elke vrjdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Lenen verteltassen

*stof

*stof
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Afsluiting Project

Studiedag 
Leerlingen vrij

Suikerfeest

Schoolreis groep 5/6/7
Schoolreis groep 1/ 2
Schoolreis groep 3/4

Schoolkamp groep 8

Einde Ramadan

Ouder-bedank-moment
Juffendag - OB

OC: 6e Oudercommissie  
vergadering 9.30-10.3

OC: viering “Suikerfeest”  
12.00-14.00

OC: Vragenuurtje directie

week 22

week 23

week 24

week 25 

week 26

ZA/ZOVRMA DI WO DO

Juni 2018

➼ Deze maand
*Cito-Eindtoetsperiode: week 
24,25,26

*Project periode 14 mei t/m 8 juni

Elke woensdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Elke vrjdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Lenen verteltassen

*stof

*stof

De Vreedzame School.
De Vijf Sterren is in september 2015 gestart met 
het werken met de Vreedzame School. 
Dit is overal in school zichtbaar: de schoolaf-
spraken hangen in elk lokaal of gang. 
In de lokalen zijn groepsafspraken zichtbaar en 
ook de materialen die bij De Vreedzame School 
horen.
 
Het programma De Vreedzame School wil een 
bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat 
en de vorming van actieve en ‘betrokken’ 
burgers. 
Ouders en leerkrachten hebben de taak om de 
kinderen voor te bereiden op een maatschappij, 
die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin 
niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor 
succes, maar ook sociale vaardigheden.

De Vreedzame School wil de kinderen hierop 
voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de 
kinderen de gelegenheid om de nodige sociale 
vaardigheden te oefenen.
De volgende sociaal-emotionele vaardigheden 
komen in het programma aanbod:
•  Inzicht in het effect van  je eigen gedrag op 

anderen.
•  Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen 

verplaatsen in anderen.
•  Rekening houden met anderen; de ander 

serieus nemen.
•  Herkennen van gevoelens.
•  Omgaan met gevoelens.
•  Controle over jezelf; een rem op hinderlijk 

impulsief gedrag.
•  Conflicten oplossen door win-win situaties.
•  Meedenken hoe sommige dingen in de klas 

geregeld worden.
•  Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

Met het programma van De Vreedzame School 
leren de kinderen om op een positieve manier 

met elkaar om te gaan. 
De kinderen leren op een democratische  
manier beslissingen te nemen en een actieve 
bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van 
zaken  in de groep. 
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee  
kinderen naar school gaan, maar zorgt ook 
voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan 
worden. 

Kinderen leren hoe je met conflicten om kunt 
gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten 
voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. 
Wanneer de kinderen het niet lukt om een 
conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund 
worden door een mediator. Kinderen doen zo 
ervaring op met conflictbemiddeling met behulp 
van een derde, neutrale partij.

De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook 
een medeleerling. Vandaar dat we vanaf voor-
jaar 2017 op school jaarlijks een aantal boven-
bouwleerlingen zijn gaan opleiden tot leerling-
mediator, die andere kinderen gaan helpen bij 
het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet 
in slagen. 
De mediatoren maken gebruik van een stap-
penplan. Tijdens de pauzes zijn de mediatoren 
bij toerbeurt (herkenbaar aan een hesje) op het 
plein. 
De leerkrachten bewaken dat meditaties veilig 
en succesvol verlopen.

Wat leren de kinderen in de lessen van De 
Vreedzame School? 

De Vreedzame School is een programma voor 
de hele school.
Het programma is zo opgebouwd dat  in alle 
groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod 
komen:
Blok 1   We horen bij elkaar (over groepsvorming 

omgaan met elkaar) 
Blok 2  We lossen conflicten zelf op (leren om-

gaan met conflicten)

Blok 3  We hebben oor voor elkaar (over commu-
nicatie)

Blok 4  We hebben hart voor elkaar(over gevoe-
lens)                                                 

Blok 5  We dragen allemaal een steentje bij (ver-
antwoordelijkheid)

Blok 6  We zijn allemaal anders (over verschillen 
en overeenkomsten). 

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar 
tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken 
gewerkt. 

Wilt u meer weten over De Vreedzame School 
kijk eens op www.devreedzameschool.nl.

Wist u dat onze school in De Vreedzame Wijk 
Waterlandplein staat? Veel scholen in deze buurt 
werken met de methode De Vreedzame School. 
Enkele leerlingen uit groep 7 zitten namens De 
Vijf Sterren in de Kinderraad van deze Wijk. 

De Vreedzame Wijk
De Vreedzame Wijk is een onderdeel van het 
programma De Vreedzame School. Veel wijken 
in Nederland werken inmiddels met dit pro-
gramma. Kinderen krijgen daar allerlei burger-
schaps-vaardigheden aangeboden. Ze krijgen 
een stem, mogen meedenken over allerlei za-

BINNEN IKC DE VIJF STERREN:
 Zijn we allemaal een STER, iedereen straat op zijn eigen manier

 Zorgen wij voor rust en geven wij elkaar de ruimte om te leren

 Hoort iedereen erbij en helpen wij elkaar

 Gaan wij zorgvuldig met alle spullen om

 lossen wij conflicten Vreedzaam op

ken, krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien 
leren ze op een positieve en zorgzame manier 
met elkaar om te gaan en hoe je conflicten con-
structief kunt oplossen.

Ook in onze wijk is het succes van De Vreed-
zame School doorgetrokken naar de wijk: De 
Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt 
een samenhangende pedagogische aanpak 
ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met 
kinderen in de basisschoolleeftijd werken. Twee 
van onze leerlingen uit groep 7 hebben deelge-
nomen aan de kinderraad. De leerlingen hebben 
zelf vier basiswaarden voor de wijk opgesteld in 
een wijkmanifest: 

• We werken aan een goede sfeer
• We helpen elkaar
• Bij ons in de wijk hoort iedereen erbij
• We houden de buurt schoon

Sociaal Veiligheidsplan
In schooljaar 2015-2016 hebben wij het ‘digitaal 
veiligheidsplan’ afgenomen op onze school. 
Deze (wettelijk verplichte) meting verschafte ons 
veel informatie over hoe het met de (beleving) 
van sociale veiligheid bij ons op de Vijf Sterren 
gesteld was. U kunt het volledige document 
teruglezen op  
www.scholenopdekaart.nl 
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Schoolregels
Ziekmelding
Is uw kind ziek? Meld het dan via de  
Vijf Sterren school-app of via het telefoon-
nummer 020 636 33 84, uiterlijk om 8.30 
uur. Het liefst met vermelding om welke 
ziekte het gaat. Dit geldt ook voor de  
4- en 5-jarigen. 
 De groepsleerkracht registreert het  verzuim 
in ParnaSSys. Ook leerlingen die te laat 
komen worden door de groepsleerkracht 
geregistreerd. Als uw kind afwezig is en wij 
weten niet waarom wordt u vóór tien uur 
gebeld door onze administratie. Als we u 
niet kunnen bereiken en wij horen niets, dan 
lichten we de leerplichtambtenaar in.

Klachten
Zowel de school als het bestuur spannen zich 
in voor een veilig schoolklimaat voor alle 
leerlingen. Een veilig schoolklimaat is in onze 
ogen de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van ouders en school. Toch kan het voorko-
men dat er verschil van inzicht ontstaat tus-
sen ouders en school. Voor die situaties kent 
AMOS een klachtenregeling. Een exemplaar 
van de klachtenregeling kunt u bij de school-
directie inzien of via de website van AMOS 
bekijken.

Nederlands in de school
Op onze school wordt Nederlands gesproken.
Dit verwachten wij ook van de ouders.

Mobieltjes
Leerlingen mogen geen mobiel mee nemen 
naar school. Als een leerling om een dringen-
de reden toch een mobiele telefoon nodig 
heeft, maakt de ouder hierover een afspraak 
met de leerkracht. De leerkracht bewaart 
deze telefoon dan onder schooltijd.
Het meenemen van andere waardevolle 
spullen raden wij zeer af. De school is name-
lijk niet aansprakelijk voor het stukgaan of 
zoekraken hiervan.

Elke woensdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00

Elke vrjdag Oudercontacten:
*Koffieochtend 8.30-9.00
*Lenen verteltassen

*stof




