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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 5, nummer 9    Vrijdag  16/2/’18 
 

Belangrijke data: 
Komende week zijn er adviesgesprekken voor groep 8. 
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.) 
do. 22-2 t/m 5-3 voorjaarvakantie 
di.    6/3 School begint weer. 
Week 11 enquête Scholen met succes.  
di.  13/3 1e avond rapportgesprekken 
do. 22/3 2e avond rapportgesprekken 
vr.  23/3 KunstSchoolDag groepen 8.  
 
 

Mededelingen, 
Veel ouders en kinderen hebben ons geholpen  
met het sparen van doppen, 
Geweldig! Heel veel dank daarvoor. Vanuit deze ouders 
en kinderen kwam de wens om ook op school samen 
doppen te sparen. En dat gaan we dus doen! De 
opbrengst van de doppen gaat naar een goed doel: Het 
verzorgen van een opleiding voor blinde geleide honden. 
In de bijlage vindt u alle informatie hierover. 
Juf Marieke gaat samen met kinderen iets moois maken 
om de doppen in te doen. 
U krijgt via de mail te horen wanneer de bak klaar is en 
wanneer we kunnen starten met sparen. 

    Juf Thea 

 

Nog even en dan starten we weer met de grote 
school enquête. 
U krijgt deze enquête via de mail, de eerste week van 
maart. 
De mail komt van de organisatie Scholen met Succes. 
Net als andere jaren worden de verbeterpunten die u als 
ouder aangeeft meegenomen in het ontwikkelplan van de 
school. Denk bijvoorbeeld aan het hekwerk rond de 
school. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk ouders  
de vragenlijsten invullen. De kinderen van groep 5 tot en 
met groep 8 vullen ook de lijsten in. En alle 
personeelsleden van de school ook. Zo krijgen we een 
mooi beeld van wat er goed gaat op school en wat er nog 
verbeterd moet worden.  
De antwoorden zijn uiteraard anoniem. Scholen met 
Succes is een onafhankelijke organisatie en neemt de 
vragenlijsten af en maakt een overzicht. 

 

            
De Vreedzame School, 

 

Leerkrachten-ruildag, 
Vandaag, vrijdag, 16 februari, vindt er een grote wissel 
plaats van leerkrachten. Alle leerkrachten gaan een dagje 
van klas wisselen. Zo krijgen we meer inzicht in elkaars 
werk en in de doorgaande lijn binnen de school.  
En natuurlijk ook omdat het gewoon leuk is en we daarna 
vast veel te bespreken hebben. 
 

Olympische Winterspelen  Pyeongchang,  
Komt dat zien! 
De groepen 4 A/B en 5 A/B hebben bij beeldende vorming 
een prachtig werkstuk gemaakt over de Olympische 
Winterspelen 2018. 
U kunt het komen bekijken in de hal van de hoofdingang. 

 
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 

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. 

 
Jarigen, komende periode, 
FEBRUARI 
17 Caíque De Jesus Batista 3A 
19 Tony Gendy 7A 
21 Jelani O'niel 4A 
26 Tuncay Ayik 4A 
26 Abigail Gyasi 1/2 Groen 
 

MAART    
1 Manal el Hayani 1/2 Rood 
1 Handan Sari 4A 
1 Nurdan Sari 4B 
3 Fay-Cenella Tuinfort 1/2 Blauw 
4 Soukaina Lakhsim 8B 
5 Youssri Ben Salah 1/2 Geel 
6 Gimani Lehman 8C 
7 Dilainy Frans 7A  

 
 

7 Sofia Hartman 3B 
7 Meyra Topbas 1/2  
                            Blauw 
8 Roumaisae Lamalif 7B 
10 Sara Karacabay 4A 
13 Lani Nijhove 7B 
16 Chosen Boahen 7B 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiek4jT8KLWAhWIJlAKHWoeAv8QjRwIBw&url=http://weblog.borsato.nl/log/pukjem/142432&psig=AFQjCNHWtKAgMxRNcxoDQ1yOmfEywKcLcg&ust=1505416746795977


 
Vanaf deze Sterrenstof zullen wij in de komende 

Sterrenstofjes elke keer een plekje inruimen voor  

de jeugdtandverzorging. De tandarts vroeg of het 

mogelijk was om wat nuttige tips te geven om ons 

gebit in een goede conditie te houden. Natuurlijk 

maken wij daar plaats voor. 

Hieronder komt de eerste tip. 

 
1) Gaatjes, hoe zit dat? 

Iedere keer nadat je wat eet of een slokje drinken neemt 
(behalve bij water) kunnen de bacteriën op je tanden 
gaatjes maken. Hoe vaker je op een dag eet of drinkt,  
hoe sneller je gaatjes krijgt.  
Tip: als je wat lekkers neemt, dan alles tegelijk en niet 
steeds iets kleins!  

 
Schoolvoetbal, 
Zowel het jongens- als het meisjes team stond in de 
finale. Het was echt reuze spannend. Beide teams zijn 
tenslotte derde geworden. Met trots kunnen we weer 
twee bekers toevoegen aan het prijzen-totaal van  
De Vijf Sterren!! 

 

 

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

  

Jarige peuters:  
Youannas Aziz   20-02-2015 
Yasar Iz   10-03-2014 
Safouan el Barghouti  10-03-2015 
Kayra Selvi   12-03-2014 
 

Mededelingen: 

SNIK SNIK SNIK! afscheid nemen van juf Hilal, 
Misschien is het u al opgevallen dat de groepen van de 
Voorschool niet meer vol zijn en het vooruitzicht is ook 
niet al te best voor wat betreft de nieuwe plaatsingen.  
Dit heeft voor het grootste deel te maken met de nieuwe 
wetgeving sinds januari 2018 voor peuterspeelzalen en 
Voorscholen. Hierdoor sluit na de voorjaarsvakantie de 
Roze groep en moeten we afscheid nemen van juf Hilal.  
 

Op dinsdag 20 februari is er van 11.00-12.00 uur een  
high tea in de huiskamer en voor u allen gelegenheid  
om nog even met juf Hilal te kletsen. Op dit moment is 
het nog niet helemaal rond hoe de bezetting voor de 
overige juffen er uit gaat zien en of er ook tijden van de 
groepen gaan veranderen. We hopen u daar dinsdag ook 
meer over te kunnen vertellen/ laten weten. 
 
Weet u nog niet wat u zou moeten betalen en/of begrijpt 
u het niet helemaal? Kom gerust langs en zo mogelijk 
kunnen we u helpen en/of doorverwijzen. 
 

2 X APPLAUS! 
- Er zijn veel ouders gekomen bij de voorlichting over 

het nieuwe thema! 
- We hadden weer een goede beoordeling naar 

aanleiding van een inspectieonderzoek in de  
laatste week van december 2017.  
Daar kunnen we weer trots op zijn. 
 

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

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

 
Tot slot: 

Uitnodiging rapportgesprekken, 
De leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 hebben donderdag 
15/2 een uitnodiging voor de rapportgesprekken van di. 
13 maart en do. 22 maart, mee naar huis gekregen. Wilt u 
deze uitnodiging aub. voor woensdag weer ingevuld mee 
terug naar school geven, zodat wij de planning in orde 
kunnen maken. 
 
De volgende                                                        

        
                                           komt uit op vrijdag 16 / 3 /’18 


