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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 5, nummer 7    Vrijdag  19/1/’18 
 

De eerste Sterrenstof van 2018, 
 

Belangrijke data: 
Vanaf week 4 starten we met de Cito-lvs toetsen 
        voor de groepen 3 t/m 7. 
wo. 24/1 start voorleesdagen/voorleesontbijt 
do. 25/1 voorlichting VO-overstap groep 7 en 8 
vr. 26/1 Bredero lesmiddag, groepen 8 
 

Mededelingen, 
Toets-periode, 
Twee keer per jaar nemen we niet-methode-gebonden 
toetsen(CITO) af bij de leerlingen. De eerste toets-periode 
is in januari -februari. De komende weken wordt hard aan 
de toetsen gewerkt door de leerlingen van de groepen 3 
t/m 7. De groepen 8 hebben de toetsen al gedaan in het 
kader van de Kernprocedure en de toeleiding tot het 
Voortgezet Onderwijs.  
Aan de resultaten kunnen we zien of de leerlingen vooruit 
zijn gegaan en of een leerling misschien extra hulp of 
extra uitdaging nodig heeft. 
Er worden toetsen afgenomen op het gebied van 
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, 
studievaardigheden, woordenschat en rekenen. 
 

Voorlichtingsbijeenkomst over het  

basisschooladvies en het voortgezet onderwijs, 
Voor wie: ouders en leerlingen van groep 7 en 8. 
Wanneer: donderdag 25 januari van 15:00 - 16:00 uur. 
Waar: in de personeelskamer 
Door wie: mevrouw Lidewij Koren 

     van Onderwijs Consumenten Organisatie 
www.onderwijsconsument.nl 
 

Bredero lesmiddag, 
Vrijdag 26 januari van 13:00 tot 15:00 uur staat een 
activiteitenmiddag op het Bredero College voor de 
groepen 8 op het programma.  
De middag duurt tot 15.00 uur. De leerlingen uit de 
groepen 8 zullen dus die dag geen broertjes/zusjes mee 
naar huis kunnen nemen. De leerlingen uit groep 8 zullen 
rond 15.30 uur weer naar huis komen. 
 

Ouderbijdrage, 
Beste ouders, Een nieuw jaar, nieuwe kansen.  
Heeft u de ouderbijdrage nog niet voldaan?  
Wilt u het dan zo spoedig mogelijk in orde maken? 
 

Inschrijven voor Naschoolse cursussen kan via de mail. 
Meer informatie kunt u vinden op de website. 

            
De Vreedzame School, 
 

Schooltuinlessen groepen 6, 
Groep 6a is afgelopen maandag voor het eerst naar  

de schooltuinen geweest. We hebben daar kennis gemaakt 

met meester Wrister. Hij zal ons lesgeven bij de 

schooltuinen. We hebben te horen gekregen wat we 

allemaal gaan doen op de schooltuinen. Ook hebben we al 

een beetje kennis gemaakt met de tuin door middel van 

een speurtocht. Alle kinderen hebben hun eigen 

schooltuinboek, waar we leuke en leerzame opdrachten in 

zullen maken. We hebben nu al zin om in april echt in de 

tuin aan de slag te gaan! 

Onze volgende les bij de schooltuinen is op: 

maandag 5 februari. Als u het leuk vindt om  

mee te gaan, dan kunt u dat doorgeven aan juf Lisa. 
 

Uit de onderbouw, 
Het is een beetje laat, officieel mag het niet meer maar 

namens alle Onderbouw juffen wensen wij u een  

Happy New Year toe!!   Jaaaaaaa, 

 want de kerst vakantie is weer voorbij.  De vakantie was 

heerlijk, iedereen kon lekker uitrusten maar nu is het tijd 

voor 2018! Een nieuw fris jaar met allerlei mooie nieuwe 

dingen die wij bij de kleuters gaan leren.  
  

Wij hebben het nog steeds over het seizoen Winter.  

Wij leren wat koud en wat warm is. Wat draag je precies 

in de winter? Wat gebeurt er in de natuur? Welke dieren 

houden een winterslaap, welke vogels vertrekken naar 

warme landen en hoe vinden de vogels die hier blijven 

eigenlijk eten/drinken? Wat kunnen wij doen om deze 

vogels te helpen?  Deze winter gaan wij ook veel 

onderzoeken doen. Proefjes met ijs, sneeuw en water. Hoe 

maak je ijs en  wat er gebeurt als ijs warm wordt? 
  

Daarnaast zijn wij bezig met de vormen herkennen en 

benoemen. Ook leren wij nu de letter W van Winter.  

Als wij de letter leren gebruiken wij een klankgebaar! 

Benieuwd... Vraag het aan uw kind!  

Als wij de letter W goed kennen gaan we door met de 

letter O. Heeft u nog mooie spullen voor de lettertafel? 

Alles is welkom en wij zullen er goed op passen. 

    

http://www.onderwijsconsument.nl/


 

En wist u dat..... 
- Wij woensdag 24 januari het voorleesontbijt hebben?? 
Alle kinderen mogen hun knuffel meenemen en hun 
pyjama aantrekken. 
- Alle juffen en meesters in de BovenBouw, MiddenBouw 
en in de OnderBouw een dag, op vrijdag 16 februari, met 
elkaar gaan wisselen!! Voor een dag een andere juf of 
meester, super spannend maar wel heel erg leuk!! 
- Wij een geweldig kerstdiner hebben gehad!  
Bedankt voor het heerlijke eten,  

een avond om nooit te vergeten!!  
 

Nieuws: Beeldende vorming: 
Deze week werken de groepen 3A/3B en 5A met naald  
en draad. Niet om te borduren maar om pindaslingers  
te maken voor de vogeltjes! 
De groepen 6A en 6B beginnen alweer met het maken  
van een schooltuinbordje, dus er moet flink gezaagd en 
getimmerd worden. 
 

UIT DE OUDERKAMER, 
Allereerst wil ik u een heel gelukkig 2018 toewensen. 
Ik hoop dat u ook dit jaar gezellig meedoet met alle 
activiteiten die we voor u gepland hebben. 
Op 25 en 26 januari is er om 12.45 uur voor de peuters en 
hun ouders een Voorleeskwartiertje waarin  ik een boek 
uit de ‘Verteltas’ voorlees. 
Op 26 januari kunt u vanaf 9.00 uur weer gebruik maken 
van onze naaimachine en ik kan wel uw hulp gebruiken bij 
het maken van de Verteltas. 
 

Huiselijk Geluk ! 
Wat is huiselijk geluk? Wat maakt een thuis?  

Is het een huis hebben of is het meer? 
Dit is het thema waar Natasja Kammeron ,de Ouder-Kind 
adviseur en ik het met u over willen hebben op maandag 
29 januari om 8.45 uur. Wilt u hier over meepraten onder 
het drinken van een kopje koffie of thee dan bent u van 
harte welkom. 
Ook is er weer plaats voor ouders die hun Nederlandse 
taal willen oefenen op iedere maandagochtend om 9.00 
uur.  Wilt u hier meer informatie over?  

Kom gerust langs in de ouderkamer. 
Vriendelijke groet, Marja Kohlmeyer. 

 

Jarigen, komende periode, 
JANUARI 

21 Kelly Zhou 8B 
22 Aaron Gyasi 8B 
22 Nylah-Rose Joof 1/2 Blauw 
24 Jay van der Weerdt 1/2 Blauw 
25 Dean Bakker 3A 
26 Carly van Holland 7B 
26 Demi Kik 3A 
27 Ziyed Abdelaziz 3B 

27 Mohamed Bakour 3A 
28 Alper Kök 7B 
28 Jahvincio Thurnim 1/2 Geel 

FEBRUARI 
 1 Ezgi Kocabas 8C 
2 Mandy Fiene 6B 
2 Kelsey Tiebesl 3B 

 
 
* Informatie Nationale Voorleesdagen in de bijlage. 

 

Uit Voorschool De Vijf Sterren : Tel. 020 636 00 08 
Groepen  Paarse- en Witte ster, Oranje- en Roze ster 

  

Jarige peuters: 19-01 Yusuf Yilmaz 
29-01 Anouar Lakhsim 

 

Mededelingen: 
De nieuwe schooltijden zijn begonnen en dat is wel even 
wennen voor de kinderen en de juffen. Er zijn al een paar 
kinderen in slaap gevallen op het moment dat we om 
16.00 uur in de kring eindigden.  Misschien handig om als 
dit voor uw peuter toch lastig is de ochtend rustig te 
houden en/of een slaapje te doen voor 12.30 uur. 
 

Het nieuwe thema `Hatsjoe` is al begonnen en als het 
goed is, bent u ook bij de informatie over het thema 
geweest bij Marja in de huiskamer. Bij deze Sterrenstof 
krijgt u ook de infofolder met alle data van activiteiten 
rondom dit thema. 
 

Om een baby ziekenhuisbedje te maken mag u volgende 
week een lege schoenendoos meebrengen. 
 

De stagiair-tijd van Evi uit de Paarse- en Witte Ster zit er 
alweer op. We bedanken haar voor haar inzet en wensen 
haar veel succes met haar opleiding en op haar nieuwe 
stageplek. 
 

Vrije dagen de komende periode 
24-02 t/m 04-03 Voorjaarsvakantie 

Groetjes van de juffen Hafida, Marjan, Luella,  
 Eline, Hilal en Brenda. 

 

Even voorstellen: 2 Nieuwe gezichten op de Voorschool. 
 

Mijn naam is Ixchel Edses: Sinds september 2017 werk ik 
op het KDV De Vijf Sterren als Senior. Vanaf januari komt 
de Voorschool daarbij. In de praktijk betekent dit dat u mij 
de ene week op de dinsdag en de andere week op 
donderdag zult zien. Een van mijn taken is het 
ondersteunen van mijn collega’s bij het uitvoeren van het 
pedagogisch beleid. Heeft u nog vragen, aarzel dan niet 
om mij aan te spreken. 
 

Mijn naam is Femke Langewouters en ik ben sinds 
oktober 2017 werkzaam als VVE coach bij De Vijf Sterren. 
Ik ben op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig op 
zowel het kinderdagverblijf als op de Voorschool. In de 
praktijk ben ik meer op de achtergrond aanwezig en richt 
ik mij op het coachen en ondersteunen van de 
pedagogisch medewerkers op alle groepen. 
 

Samen willen wij eraan bijdragen dat de kwaliteit hoog 
blijft, op zowel het kinderdagverblijf als de Voorschool. 

Met vriendelijke groet, Ixchel en Femke. 
 

  Ixchel en Femke nemen gedeeltelijk de taken over van 
  Marit Kampen die op dit moment andere taken binnen 
  TintelTuin vervuld. 
 

De volgende                                                        

        
                                           komt uit op vrijdag 2 / 2 /’18 
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