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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 5, nummer 10    Vrijdag  16/3/’18 
 

Belangrijke data: 
Ma. 16/3  Schooltuin-binnen-les groep 6A. 
Wo. 21/3 Wandelen voor Water groepen 6 t/m 8. 
Vr. 23/3 Kunst-School-Dag groepen 8. 
Do.  29/3 Paasontbijt/paasbrunch. 
Vr.   30/3 Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij. 
Ma.   2/4 2e Paasdag, alle leerlingen vrij. 
Di.     3/4 Studiedag, alle leerlingen vrij. 
Do.    5/4 1e les Mohamed Chaara, groepen 8. 
 

Mededelingen, 
Alle brieven via de mail, 
Volgend schooljaar krijgt u alle brieven van school  
via de mail. Als u geen (geldig) mail adres heeft of niet 
kunt inloggen op uw mail, om wat voor reden dan ook, 
vraag ik u dit door te geven aan juf Lilian van de 
administratie. We zullen dan kijken naar andere 
mogelijkheden. De laatste maanden krijgt u de 
Sterrenstof ook digitaal. Heeft u die niet ontvangen?  
Dan hebben wij niet het juiste mail adres. Graag het 
correcte adres doorgeven aan juf Lilian zodat u geen 
belangrijke school informatie mist. De verantwoording 
hiervoor ligt uiteraard bij u, als ouder(s). 
 

Even een herinnering, 
Groep 6A gaat maandag 19 maart naar de schooltuinen. 
Het is weer een schooltuin-binnen-les dus laarzen o.i.d.  
zijn nog niet nodig. 
 

De KunstSchoolDag, 
Groep 8 gaat vrijdag 23 maart weer meedoen aan de 
KunstSchoolDag. D.w.z. dat de leerlingen kennis maken 
met allerlei soorten Kunst! Om 10.00, 12.00 en 14.00 uur 
gaan we naar een museum of theatervoorstelling. Waar 
wij naar toe mogen, is nog onduidelijk. Wij kunnen de 
spullen binnenkort ophalen.  Zeker is wel, dat wij nooit 
om 14.00 uur naar huis komen, want dan start ons laatste 
optreden/ bezoek pas. Daarna gaan wij terug richting 
Noord. Wij zullen uiterlijk 16.00 uur weer terug zijn.  
 

Paasontbijt/-brunch, 
Het Paasontbijt/ de Paasbrunch wordt dit schooljaar 
gehouden op donderdag 29 maart. De invulling kan 
verschillen (door bijv. gym). In de klassen wordt begonnen 
met een uitgebreid Paas-ontbijt of er is een Paas-brunch 
(wat wil zeggen: een maaltijd tussen ontbijt en lunch) in 
plaats van de pauzehap. De kinderen hoeven thuis dus 
niet te ontbijten of een pauzehap is deze dag niet nodig. 
Uw zoon/dochter hoort nog hoe laat er gegeten wordt. 

            
De Vreedzame School, 
 

Nieuws vanuit Beeldende Vorming: 
Bij handvaardigheid wordt bij het verven/lijmen een 
schort gedragen, om de kleding te beschermen. 
Sommige leerlingen vinden het fijn om een eigen schort 
te dragen. Als je je schort in je schooltas bewaart, mag je 
hem iedere handvaardigheid-les meenemen. 
Helaas heb ik niet genoeg ruimte in mijn lokaal om alle 
schorten daar op te bergen. 
De groepen 7A en 7B presenteren vrijdag werkstukken 
van klei en papier in de gang. Zij hebben, in het kader van, 
hun aardrijkskundelessen gewerkt aan het onderwerp  
"de kust van Noord-Europa". 
 

Wandelen voor water, 
Met de groepen 6 t/m 8 willen wij woensdag 21 maart 
weer gaan wandelen voor water. Hier is het gewoon dat 
er schoon water uit de kraan komt, maar zo normaal is 
dat niet. In veel derde wereld landen moeten kinderen 
vaak zo’n 10 km met 10 liter water lopen. 
Onze leerlingen lopen een route van ± 5 km met 6 liter 
water. Zij nemen het water mee in een rugzak, waarin 4 
flessen van 1½ liter passen. De groepen 6 nemen 3 liter 
mee. Nu komt onze vraag: Wij willen de leerlingen vragen 
om zelf 4 met water gevulde flessen mee naar school te 
nemen. Na afloop van de tocht zouden wij het statiegeld 
van de flessen graag schenken aan  het goede doel. Maar 
enorme hoeveelheden lege flessen inleveren vinden de 
winkel-medewerkers niet zo fijn. Daarom willen wij 
vragen of u de flessen in wil leveren en ons het statiegeld 
wil schenken voor ‘Schoon drinkwater voor iedereen’. 
Lijkt dit u ook een goed idee? Geeft u dan 4 flessen mee? 
 

Paspoort naar je toekomstdroom, 
Donderdag 5 April komt Mohamed Chaara weer bij ons op 
school om lessen te geven / de leerlingen te helpen bij 
hun tocht naar hun toekomst. Er wordt gewerkt in hun 
werkboekje: paspoort naar je toekomstdroom. De 
leerlingen kunnen hun talenten in de groep laten zien en 
in juni gaan wij naar de Talentendag. 
 

Herinnering betaling Ouderbijdrage/kampgeld, 
Binnenkort gaan wij weer op schoolreisje/schoolkamp. 
Helaas is nog niet voor iedereen de ouderbijdrage/het 
kampgeld betaald…. (Wij moeten ook voor alles betalen.) 
Vergeet u het niet!  



Vanaf Sterrenstof 9 zullen wij in de Sterrenstof een  
plekje inruimen voor de jeugdtandverzorging.  
De tandarts wilde graag wat nuttige tips geven om ons 
gebit in een goede conditie te houden.  
Natuurlijk maken wij daar plaats voor. 
Hieronder komt de tweede tip. 
 

2) Tandenpoetsen doen we allemaal 
Tandenpoetsen doen we allemaal, maar waarom? 
Op je tanden en kiezen zit tandplak. In deze tandplak 
zitten bacteriën en die veroorzaken gaatjes en ontstoken 
tandvlees. Met twee keer per dag tandenpoetsen haal je 
de tandplak met daarin de bacteriën weg en dan krijg je 
dus minder snel gaatjes en blijft je tandvlees gezond! 
 

Uit de onderbouw, 
Op 6 maart zijn wij in de onderbouw gestart met 
het thema dieren. Wij gaan knutselen, boekjes lezen en 
veel over dieren praten en leren. Vandaag zijn wij naar 
Artis geweest om de dieren van heel dicht bij te kunnen 
bekijken. Welke dieren kennen wij allemaal al en welke 
dieren zijn nieuw voor ons? 
 

Wij hebben laatst de letter 'g' geleerd en hebben daar 
heel veel opdrachten mee gemaakt. Wij hebben geleerd 
hoe je de 'g' kan kleien, hoe je de 'g' op de kralenplank 
kan maken, maar ook hoe je een gek gezicht kan maken 
van de 'g'. Volgende week leren wij weer een nieuwe 
letter en deze letter heeft heel veel te maken met de 
Lente.  
 

Denkt u er ook nog aan dat de kinderen van groep 1/2 op 
28 maart om 12.00 vrij zijn, omdat de juffen een 
cursus hebben? 
 

UIT DE OUDERKAMER, 
Op maandag 26 maart om 8.45 uur komt Natasja 
Kammeron, de OKA, in de ouderkamer uitleg geven over 
het leeftijdsverschil in de opvoeding. 

       Vriendelijke groet, Marja Kohlmeyer. 
 

Hallo, ik zal mezelf even voorstellen. 
Ik ben Berber Vonk en vervang Mirjam tijdens haar 
zwangerschap. 
Na mijn studie fysiotherapie ben ik kinderfysiotherapie 
gaan doen op de Hogeschool Rotterdam. Ik vind de 
samenwerking met kinderen heel leuk, kinderen 
Hebben vaak hele goede originele ideeën en een andere 
kijk op dingen. Alle leeftijden brengen weer leuke 
uitdagingen met zich mee.  
 

Ik zit net als Mirjam op de 1e verdieping en ben aanwezig 
op de dinsdag en vrijdag. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Berber Vonk 
Waarnemend kinderfysiotherapeut voor Mirjam Hoebe 
Fysiotherapeut | Kinderfysiotherapeut i.o. 
 020-632 0220 | http://www.fysiomcn.nl/ 
 https://www.facebook.com/kinderfysiotherapieMCN  

 

Jarigen, komende periode, 
Maart 
17 Quenieviëny Maria 7A 
18 Eslem Ugurlu 7A 
18 River Zheng 7B 
20 Nigel Boakije 6A 
21 Sara EL Yazidi 1/2 Groen 
22 Atakan Tirpanci 5A 
24 Nisa Nur Kazanci 5B 
30 Shemar Mulder 6B 
31 Kiani Sanou 6B 
2 Rayan Ben Salah 6B 
2 Meyra Selvi 4B 
2 Kadir Uygun 1/2 Geel 
4 Efe Özalp 7A 
5 Siwar Mohammad 6B 
6 Seyma Gün 6A  

 

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

  

Jarige peuters:  
SNIK SNIK SNIK!  
Er zijn geen jarige peuters deze periode. 
 

Mededelingen: 
Doordat er wisseling in de tijden van de Oranje groep is 
ontstaan na de sluiting van de Roze groep is de INFO over 
een nieuw thema altijd op een donderdag in de eerste 
week van het nieuwe thema. Het is dan voor de Oranje  
en Paarse groepen om 9.30 uur en voor de Witte groep 
om 12.30 uur. 
 

Juf Marjan is op maandag in de Oranje groep en op de 
donderdag en vrijdag in de Paarse en Witte groepen naast 
de vaste andere collega´s. 
Indien uw peuter een andere mentorjuf krijgt voor de 
oudergesprekken, dan wordt u persoonlijk benaderd. 
 

Op donderdag 29/03 vieren we met de peuters het 
Paasfeest. Tijdens deze dag doen we activiteiten met als 
thema Paas, gaan iets lekkers eten, en natuurlijk zoeken 
en versieren we eieren. De peuters gaan op de gewone 
tijd naar school. 
 

Bij deze Sterrenstof krijgt u ook een nieuw KOELKAST- 
BRIEFJE met de vakantie en/of vrije dagen van de 
Voorschool. Hangt u het op? 
 

Vrije dagen de komende periode 
30-03 Goede vrijdag 
02-04 Paasvrij 
27-04 Koningsdag 
30-04 t/m 13-05 Meivakantie, 

     met daarin Hemelvaartsdag en de dag erna 
 

Groetjes van de juffen Hafida, Marjan, Luella,  

Eline, en Brenda. 
De volgende                                                        

        
                                           komt uit op vrijdag 20 / 4 /’18 
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