‘Sterrenstof ’
De nieuwsbrief van De Vijf Sterren.
Jaargang 5, nummer 8 Vrijdag 2/2/’18
Belangrijke data:
Komende week zijn er adviesgesprekken voor groep 8.
ma. 5/2 Schooltuin-binnen-les groep 6A
di. 6/2 Krakeling-les groepen 7 en 8
di. 6/2 training 2e groep mediatoren, 1e dag
wo. 7/2 Krakeling bezoek groepen 7 en 8
di. 13/2 training 2e groep mediatoren, 2e dag
di. 20/2 training 2e groep mediatoren, 3e dag
di. 20/2 Bezoek een Vreedzame School-lesje in de klas
wo. 21/2 Bezoek een Vreedzame School-lesje in de klas
(voor tijden kijk in de uitnodiging of verderop
in deze Sterrenstof.)

Mededelingen,
Schooltuinlessen groepen 6,
Groep 6a gaat maandag 5 februari naar de Schooltuinen
voor een binnenles. Als u het leuk vindt om mee te gaan,
dan kunt u dat doorgeven aan juf Lisa.

De Vreedzame School,

Uit de onderbouw,
14 februari is het zover!!! De dag van de Liefde! Ook bij
de kleuters zijn wij al druk met Valentijnsdag. Wij gaan
knutselen, lezen boekjes over dit onderwerp en praten over
de liefde. Van wie kan je allemaal houden? Denk aan je
familie, je beste vriend of misschien wel je huisdier... Als
je iemand lief vindt, wat doe je dan? Wie houden er
eigenlijk van jou?
In de onderbouw houden wij ook van leren. In deze weken
hebben wij veel geleerd over het thema winter. Wij maken
zelfs op de kralenplank echte winterkunst-werken.

Mediatoren training
We starten met het opleiden van de 2e groep mediatoren
op dinsdag 6 februari. De 2e training is op 13 februari en
de 3e training is op 20 februari. Na de voorjaarsvakantie
hopen we met een extra grote groep mediatoren samen te
zorgen dat conflicten opgelost worden.

Geachte ouder/verzorgers,
Graag nodigen wij u uit om in de klas van uw kind een
lesje Vreedzame School bij te wonen.
Groepen 1 en 2 (Onderbouw)
Dinsdag 20 februari van 8:30 tot 9:00 uur

Ook hebben wij geleerd hoe een weegschaal werkt. Wat is
zwaar, wat is licht en wat is even zwaar? Hoe kan je dit
zien en voelen?

Groepen 3, 4 en 5 (Middenbouw)
Dinsdag 20 februari van 13:30 – 14:00 uur.
Groepen 6, 7 en 8 (Bovenbouw)
Woensdag 21 februari van 13:30 tot 14:00 uur.

Enquête van "scholen met succes"
Op 12 maart is het zover.
Dan komt de enquête van "scholen met succes" uw
mailbox binnen. Deze enquête is belangrijk omdat we
dan uw mening horen over onze school.
Met een aantal verbeterpunten gaan wij dan weer aan
de slag. Dit jaar is de vragenlijst digitaal.
Ik hoop dat heel veel ouders de vragenlijst gaan invullen.
De enquête is anoniem.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de directie.

Daarnaast vinden wij het een must dat wij over elkaar
leren. Als je veel over elkaar weet dan leer je elkaar beter
kennen en wordt je vriendschap nog mooier. In de klas
vinden wij vriendschap, samen werken/spelen, elkaar
helpen en begrijpen erg belangrijk.

Vooruitblik komende studiedagen en vakantie,
Donderdag 22/2 en vrijdag 23/2 leerlingen vrij, i.v.m.
studiedagen team, aansluitend de Voorjaarsvakantie
t/m maandag 5 maart.
School begint weer op dinsdag 6 maart.
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UIT DE OUDERKAMER,
Ik wil u doorgeven dat mijn werkdagen vanaf
volgende week zijn veranderd.
Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot
15.30 uur ben ik aanwezig in de ouderkamer.
Op 12 februari wil ik knutselen voor Valentijnsdag
om 9.00 uur en in de middag om 12.30 uur.
De informatie over het nieuwe peuter thema wordt
gegeven op dinsdag- en donderdag middag om
12.30 uur.
Vriendelijke groet,
Marja Kohlmeyer.

Vervolg: uit de onderbouw,

Beste lezers,
Ik wil me graag voorstellen aan jullie: ouders,
leerkrachten en medewerkers die de Sterrenstof lezen
en verbonden zijn aan De Vijf Sterren. In juni 2017
ben ik afgestudeerd in Almere aan de Hogeschool
Windesheim. Sinds september 2017 werk ik als
logopedist bij Logopediepraktijk Parlevinker op de
locatie gevestigd in De Vijf Sterren. Ik woon nog in
Lelystad maar hoop mij binnenkort in Amsterdam te
kunnen vestigen. Ik werk op de maandag, dinsdag en
woensdag. Op de donderdag en vrijdag is Mildred
van Hamme aanwezig. Wij zorgen beiden met veel
plezier voor de logopedische behandeling van
kinderen van De Vijf Sterren en anderen uit de
omgeving Amsterdam Noord.

In onze praktijk behandelen wij kinderen met
problemen op het gebied van spraak, taal, beginnende
communicatie, aanvankelijk lezen, auditief geheugen,
afwijkende mondgewoonten en stem. Wanneer u
twijfels heeft over de ontwikkeling van uw kind op
een van deze gebieden, schroom dan niet om een
verwijsbrief aan te vragen bij uw huisarts. Dan
kunnen we in een intakegesprek bepalen of het voor
uw kind waardevol is logopedisch onderzoek te doen.
De plaatsing van onze praktijk in het schoolgebouw is
voor ons en de leerkrachten een mooie kans om
samen te werken. Deze locatie biedt bijvoorbeeld de
Iedere dag krijgen verschillende kleuters de verteldoos
mee naar huis. In deze doos stoppen zij bijvoorbeeld een mogelijkheid om makkelijker observaties in de klas te
foto van hun familie, hun lievelingsknuffel/fruit/groente, kunnen doen. Ook overleg over voortgang van de
een zwembroek omdat ze zo van zwemmen houden, een kinderen in hun dagelijkse omgeving is eenvoudiger.
boek omdat ze van lezen houden of bijvoorbeeld een
Tenslotte zijn er voordelen bij het afstemmen op
microfoon omdat zij van zingen houden. Het kan alles zijn! thema’s van de klas.
De volgende dag gaat deze gevulde doos weer mee terug
naar school. De kleuter vertelt via deze voorwerpen over
zichzelf. Een mini presentatie over zichzelf!
Op deze manier leren wij van alles over dit kind. Het is
wel belangrijk dat de presentatie thuis wordt geoefend
en vergeet niet een extra tas mee te geven om daar de
spullen weer in te doen. Op deze manier komen alle
spullen weer veilig thuis.
Tot nu toe gaan deze presentaties super goed,
wij leren veel over elkaar, wat echt geweldig is!
Wist u trouwens dat ...
- het nog steeds koud buiten is, denkt u aan warme
schoenen, jassen, sjaals en wanten.
- wij vanaf 5 februari gaan toetsen in de Onderbouw.
- wij gaan kijken hoe goed we allemaal kunnen rijmen,
de letters/de kleuren kennen en nog veel meer!
- u op dinsdag 20 februari allemaal welkom bent om
tijdens de ochtend kring in de klas te komen kijken naar
een Vreedzame school les.
- woensdag 21 februari de laatste dag is voor de
Voorjaarsvakantie.
- de kinderen vrij hebben op donderdag (22-2) en vrijdag
(23-2).
- Na de Voorjaarsvakantie zien wij elkaar weer uitgerust
op dinsdag 6 Maart.

Op maandag t/m woensdag kunt u bellen naar 0634827705 en op de donderdag en vrijdag naar 0619637545. Spreekt u bij geen gehoor alstublieft een
bericht in, dan bellen wij u z.s.m. terug.
Vriendelijke groet,
Fay de Bruin
Logopedist
Logopediepraktijk Parlevinker
Jarigen, komende periode,
FEBRUARI
4 Gökhan Albay 1/2 Geel
4 Soraya Cairo 3A
5 Amir Bouali 3A
5 Abdulla Ismael 3B
6 Sebastian Diez Pickhard 4A
6 Sarah Hartman 8C
11 Anna Abaidoo 1/2 Groen
12 Amin el Bouamrani 7A
12 Rowena Zhou 1/2 Groen
14 Aicha El Garrat 3B
14 Melisa Karagoz 1/2 Blauw
16 Zübeyde Akol 3A
16 Rayaan Haroudi 7B

Uit Voorschool De Vijf Sterren : Tel. 020 636 00 08
Groepen Paarse- en Witte ster, Oranje- en Roze ster
Jarige peuters:
Imran el Haddouchi 5/2
Nathaniël Konadu 8/2
Brian Beytula 9/2
Alan Beytula 9/2
Poyraz Kocabas 12/2
Adam Talibi 15/2

Het Kinder-zwerfboek,
Wist u/ wisten jullie dat wij op De Vijf Sterren een
Kinder-zwerfboek-station hebben, een kast vol met
Kinderzwerfboeken.
Op De Vijf Sterren staat de boekenkar in de grote hal
beneden! Je kunt hier een boek uitzoeken om thuis te
lezen en daarna weer uit zwerven te sturen. Of
terugbrengen en een nieuw boek uitkiezen.

Mededelingen:

Mededelingen:
Het thema Hatsjoe is een groot succes en de kinderen
vinden het erg leuk om te doen alsof je gewond of ziek
bent. De voorlichting over het thema en het
voorleeskwartiertje werden ook weer bezocht door
verschillende ouders. U komt toch de volgende keer ook
weer?

Er is een verandering in de data v.w.b. de volgende
voorlichting, omdat Marja vanaf 5 februari op maandag/
In de groepen 6,7 en 8 zijn een paar nieuwe boeken bij de dinsdag/ donderdag in de huiskamer is.
juffen/meesters gebracht. Misschien heb jij in de klas dat Op vrijdag dus niet meer.
Op het prikbord bij de klassen kunt u de juiste tijden lezen.
boek wel als eerste om te lezen gekregen. Je mag ‘m
lekker mee naar huis nemen en doorgeven als je het boek Op de open dag van de Voorschool zijn verschillende
weer uit hebt!
ouders komen inschrijven. Gelukkig maar! En fijn dat
Mandy van TintelTuin er was om te helpen en uitleg te
Binnenkort hoop ik dat er ook weer veel nieuwe boeken geven v.w.b. de bijdrage die betaald moet worden.
binnenkomen, zodat ik de kar in de gang weer lekker vol
De komende tijd wordt er een aantal peuters 4 jaar en
kan zetten. Ook mag je oude kinderboeken van jezelf op
de kar zetten hoor, als je die zelf niet meer wil lezen en ze de groepen moeten we dan ook weer aanvullen met
nieuwe peuters. Het blijkt dat ouders niet goed
wil delen met anderen.

weten/begrijpen hoe het moet v.w.b. het indien nodig
Er mag dan een zwerfsticker op dat boek. Die sticker kun aanvragen van de kinderopvangtoeslag.
Maar misschien heeft u geen recht op kinderopvangje bij juf Janny of juf Marga halen.
toeslag en dan ziet de berekening er heel anders uit.
Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Laat het ons weten als u er niet helemaal uitkomt.
Kinderhulp. Kinderzwerfboek wil alle kinderen de
Weet u nog iemand met een peuter die nog niet is
mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het idee ingeschreven of komt? Iedereen is welkom en een
van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een
rondleiding kan natuurlijk altijd.
zwerfsticker worden overal achtergelaten.
Groetjes van de juffen Hafida, Hilal, Luella,
Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen.
Marjan, Eline en Brenda.
Daarna laten ze het boek weer zwerven.
Bijvoorbeeld op de kinderboerderij, in Kinderzwerfboekstations, wachtruimtes, buurthuizen, etc. Voor meer
informatie: www.kinderzwerfboek.nl.

Tot slot,
Beste mensen,
Ons schoolplein is niet echt geschikt om over te fietsen.
Toch gebeurt dat de laatste tijd steeds vaker. Gelukkig gaat
het elke keer net goed, maar voorkomen is beter dan
genezen. Laten we proberen het echt veilig te houden.
De volgende

komt uit op vrijdag 16 / 2 /’18
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