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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 5, nummer 11    Vrijdag  6/4/’18 
 

Belangrijke data: 
Do. 12/4 2e les Mohamed Chaara, groepen 8. 
Di. 17/4 Start Cito-eindtoets, groepen 8, 1e dag 
Wo. 18/4 Cito-eindtoets, groepen 8, 2e dag 
Wo. 18/4 Boerderijbezoek Sterretjes, juf Jolanda 
Do. 19/4 Cito-eindtoets, groepen 8, 3e dag 
Vr. 20/4 Cito-digitale eindtoets, gr. 8, afmaak-dag 
Vr. 20/4 Koningsontbijt, alle groepen. 
Vr. 20/4 Koningsspelen, groep 1 t/m5 en 8 op het plein 
Vr. 20/4 Koningsspelen, groep 6/7 naar Elzenhagen. 
Vr. 20/4 Boerderijbezoek, groep Rood, juf Sanne 
Wo. 25/4 Sportdag groepen 6,7 en 8 
Wo. 25/4 Boerderijbezoek, groep Blauw, juf Melissa 
Do. 26/4 3e les Mohamed Chaara, groepen 8. 
Vr. 27/4 Koningsdag, start Meivakantie 
Ma. 14/5 School begint weer. 
 

Mededelingen, 
ORKESTje op school. 
De leerlingen uit de groepen 5 krijgen met regelmaat les 
van muziekjuf Gerlieke. Naast zingen is er aandacht voor 
maat en ritme, muzieknoten schrijven op een notenbalk 
en leren ze veel over instrumenten. 
Op woensdag 11 april geven muzikanten een concertje  
(in de klas) voor de groepen 5. 
De muzikanten zullen ook de muziek spelen die de 
kinderen hebben geschreven.  
En natuurlijk gaan wij ook zingen. We hebben échte 
Amsterdamse liederen ingestudeerd. 
"Tulpen uit Amsterdam", "Brand in Mokum" en  
"Aan de Amsterdamse grachten". 
 

Koningsontbijt / Koningsspelen, 

                            
Op vrijdag 20 april starten wij de dag in alle groepen met 
een Koningsontbijt, als het kan in het oranje gekleed. 
 

08:30 - 09:15 Nationaal Koningsontbijt   

09:30 – 10:00 Landelijke opening Koningsspelen  2018 

10:30 – 13:30 Koningsspelen op het plein:   
Groepen Sterretjes +1 & 2 + 3A, 10:30 – 
11:30 
Groepen 3B + 4 + 5, 11:30 – 12:30 
Groepen 8, 12:30 – 13:30 

Hele dag Groepen 6 en 7 naar Elzenhagen 

13:30 – 14:00  Einde Koningsspelen  

            
De Vreedzame School, 
 

Uit de onderbouw, 
Jaaa de Pasen is weer voorbij, iedereen heeft eieren 
beschilderd, gezocht, gevonden en gegeten! Heerlijk!  
De paashaas was blij om te zien dat de kleuters goed konden 
zoeken. Tijdens het paasontbijt hebben de kleuters alle 
eieren op het plein gevonden. Een echt Paasfeest! 
  

Om de Lente te vieren en alle jonge dieren te bestuderen 
hebben wij nog een paar leuke uitstapjes staan! Wij leren 
in de klas alles over het groeien van de plantjes en de 
jonge dieren. De Lente is een waar Feest met overal 
nieuw leven! Op 18, 20, 25 April en 16, 18 mei gaan wij op 
bezoek bij boer Albert en Boerin Angela. Misschien zijn er 
wel kuikentje, lammetjes, kalfjes en veulens geboren.  
Wij zijn benieuwd en hebben er erg veel zin in! 
Denkt u wel tijdens deze uitstapjes aan passende kleding 
voor uw kind.  
  

En laten we ons lichaam niet vergeten. Natuurlijk eten en 
drinken wij al erg gezond, maar sporten hoort hier ook bij. 
Op vrijdag 20 April houden wij op school de Konings 
Spelen. Even lekker met z'n allen sporten!  
Om dan in het Oranje thema te blijven, omdat het op 
vrijdag 27 April Koningsdag is, mogen op donderdag 26 
April alle kinderen in Oranje kleding naar school komen. 
Dit om alvast een beetje in de Oranje Stemming te 
komen!! Oranje Boven, Oranje Boven!! Wij vieren de 
verjaardag van de Koning! 
  

In de kleuterklassen vieren wij ook vaak verjaardagen.  
Dit vinden wij onwijs leuk! Maar denkt u er allemaal aan 
om echt maar één traktatie (liefst gezond) in de klas te 
trakteren. Is het meer... dan moeten wij dit helaas weer 
mee naar huis geven.  
  

En wij willen u allemaal vragen om te denken aan reserve 
kleding?? Heeft u nog oude broeken en onderbroeken 
thuis liggen, worden deze niet meer gebruikt...  
Bij de Kleuters kunnen wij deze heel erg goed gebruiken!!  
Het wil wel eens gebeuren dat een kleuter een ongelukje 
heeft. Hiervoor hadden wij altijd reserve kleding!  
Helaas wordt de reserve kleding niet teruggegeven en 
hebben wij nu een te groot tekort!  
Wij kunnen de kinderen hierdoor geen droge broek 
aantrekken. Dus Kijk a.u.b. in de kast, ligt daar nog een 
oude broek of een broek van school. Neemt u deze dan 
mee naar school, wij zijn hier heel erg blij mee!!  
Alvast bedankt! De juffen van de Onderbouw 
 



 
"ROEST"  
Ook dit jaar gaan wij naar Jeugdtheater De Krakeling.  
De voorstelling heet "Roest". 
Op school krijgen de kinderen eerst 3 lessen van een 
theaterdocent over de voorstelling. De groepen 5/6 gaan 
op dinsdagochtend 24 april naar de Krakeling.  
Er is een speciale bus geregeld voor het vervoer. 
De kinderen zijn gewoon om 14:00 uur uit. 
 

Vooraankondiging: De Schoolfotograaf, 
Dinsdag 15 mei en woensdag 16 mei komt de 
schoolfotograaf weer op school. Dinsdag 15 mei na 14.00 
uur zullen weer broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden. 
De brief met strookje hierover krijgt u mee met de 
volgende Sterrenstof. (20/4) 
 
Beste ouders,  
Sinds kort is er een uitgebreide samenvatting van de 
armoederegelingen beschikbaar in de volgende vier talen: 
Engels, Frans, Turks en Arabisch. 
Vooralsnog zijn deze alleen digitaal beschikbaar en te 
vinden  onder onderstaande link: 
https://www.amsterdam.nl/en/work-income/benefits-
low-income/  
  

Er wordt nog gewerkt aan een gedrukte versie. 
  

Met vriendelijke groeten, 
  

Joke van Geel 
Gebiedsmakelaar Waterlandpleinbuurt 
Stadsdeel Amsterdam Noord 
 

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.  
Hieronder komt de derde tip. 
 

3) Tanderosie, wat is dat? 
Tanderosie is het oplossen van tandglazuur door zuur  
uit je eten en drinken. In veel drankjes zit naast suiker  
ook zuur, maar dat proef je meestal niet omdat de zoete 
smaak sterker is. Het zit bijvoorbeeld veel in frisdrank en 
sapjes, maar ook in gezond vers fruitsap.  
Water en melk zijn niet zuur!  
Tip: na zure drankjes of fruit eten een uur wachten met 
poetsen! 
 
Bijlagen: 
 
Nieuwsbrief Vreedzame School 
Wijsneus, naschoolse activiteiten. 

 
 

Jarigen, komende periode, 
April: 

  8 Djael Akloe 6A 
11 Amir Ait Mazzih 1/2 Groen 
11 Nizar Ait Mazzih 1/2 Blauw 
11 Lijandra Christiaan 1/2 Geel 
12 Cyrätsia Niemel 8C 
13 Ayaz Kocabas 1/2 Rood 
14 Ariya Vahabian 8A 
17 Ronald Kik 8A 
17 Djaydonley Lake 3B 
19 Gijandro Christiaan 7A 
19  Luis Wegman 1/2 Rood  

             

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

  

Jarige peuters:  
Felix Cao  10-04 
Definejah Wielzen 16-04 
Aysen Hasanova 17-04 
 

Mededelingen: 
Voorschooltijden: Het is belangrijk dat u uw peuter op tijd 
brengt en weer ophaalt. Als er minder dan 8 kinderen op 
school zijn, dan kan het zijn dat 1 van de juffen op een 
andere locatie nodig is. Als u uw peuter later komt 
brengen zonder dat wij het weten en 1 van de juffen is al 
naar een andere locatie, dan kan het zijn dat uw peuter 
uiteindelijk teveel is. Het is dus belangrijk dat u het laat 
weten als uw peuter later komt, of als hij of zij niet komt. 
U kunt afmelden tussen 7.30-8.00 uur.  
Het telefoonnummer is 020 636 00 08 en dan kiest u 
nummer 7 of 8. 
 

De kinderen hebben genoten van de gezellige Paaslunch 
die ze zelf hebben gemaakt. Natuurlijk is het eieren 
zoeken en versieren altijd een leuke happening en zeker 
als je dan de Paashaas tegen komt.  

                                    
Op 20/04 zijn er Koningsdagspelen, waar wij natuurlijk 
ook onze sportiviteit laten zien. Iedereen mag in Oranje 
kleding op school komen. 
Op 26/04 (de dag voor de Koningsdag) mag je ook in 
Oranje kleding naar school komen. 
 

Vrije dagen de komende periode: 
27-04 Koningsdag 
30-04 t/m 13-05 Meivakantie en Hemelvaartsdag  
 

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

De volgende                                                        

       
                                           komt uit op vrijdag 20 / 4 /’18 
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