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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 5, nummer 12    Vrijdag  20/4/’18 
 

Belangrijke data: 
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. 
Wo. 16/5 Boerderijbezoek, groep Groen, juf Anne 
Vr. 18/5 Boerderijbezoek, groep Geel, juf Gerda 
Ma. 21/5 2e Pinksterdag, iedereen vrij. 
Do. 24/5 Sponsorloop, in het kader van het project. 
Wo. 30/5 t/m vr. 1/6 Schoolkamp groep 8. 
 

Mededelingen, 
Sportdag woensdag 25 april, groepen 6 t/m 8, 
Woensdag 25/4 is de sportdag voor de groepen 6,7 en 8.  
Het THEMA is: Mission Olympics.  
D.w.z. het gaat om Olympische Sporten.  
Na afloop is er een prijsuitreiking.  
Mission Olympics zal zijn van 09:30 – 13:15 uur en zal 
plaatsvinden op het sportcomplex Only Friends. 
 

De kinderen worden op de normale tijd op school 
verwacht en zullen ook weer op school worden afgezet. 
  

Denk om een pauzehap èn lunch in een (rug)tasje. 
Er is een pauze voor de pauzehap en een lunchpauze.  
Een bidon met water meenemen is erg raadzaam.  
 

Denk aan makkelijk zittende (sport)kleding en  
hardloop-, kunstgras- of goede buitenschoenen.  
Let op het weer en kom in gepaste kleding.  
 

Komt  u ook een keer gezellig kijken? 
U bent van harte welkom! Het is natuurlijk geweldig als  
je kunt sporten voor publiek op deze geweldige dag. 

 
De Vijf Sterren is toch al sportief bezig, 

 
Het handbal-team heeft de tweede prijs behaald. 

            
De Vreedzame School, 
 

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 deze 
Sterrenstof.  
 

Uit de onderbouw, 
Op maandag 14 mei is het zo ver! De kinderen 
van  groep 1/2 gaan naar een voorstelling van de 
Krakeling.  De kinderen worden door een bus 
opgehaald en ook weer terug naar school gebracht.   
De voorstelling duurt van 13.15 tot 14.00 uur. 
Omdat de voorstelling tot 14.00 duurt verwachten 
wij rond 14.45 weer op school te zijn.  
U kunt uw kind dan ophalen bij de hoofdingang van 
de school. Wij hebben er heel veel zin in!  
 

Vooraankondiging: 
De onderbouwgroepen hebben nog een leuk 
uitstapje staan voor in Juni, om het lezen te 
stimuleren. Op 5 en 6 juni mogen wij met de kleuters 
de bieb bezoeken en luisteren naar het verhaal;  
“Kleine Ezel”.   
                   Dit is het rooster: 
Di 5 juni: 
9.30-10.30 Groep Blauw 
11.00-12.00 Groep Geel 

Woe 6 juni: 
9.00-10.00 Groep Rood  
11.00-12.00 Groep Groen  

 

Uit de ouderkamer. 
Op donderdag 26 april is er weer een voorlees-

kwartiertje voor de peuters en hun ouders . 

Er wordt dan voorgelezen uit een boek uit onze mooie 

Verteltas. 

Deze tassen zijn te leen bij Marja in de Ouderkamer 

op maandag, dinsdag en donderdag. 
 

Op maandag 14 mei om 8.45 uur komt Natasja 

Kammeron, de OKA, uitleg geven over leeftijds-

verschil in de opvoeding. 
 

Donderdag 17 mei is er thema informatie voor de 

peuter ouders om 8.30 uur en om 12.30 uur. 

Tot ziens in de ouderkamer, 

Marja Kohlmeijer 



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 vierde tip. 
 

4) Tandenpoets tip: Elke dag twee keer je tanden poetsen 
met een tandpasta met fluoride. Tot je 10 jaar oud bent, 
is het goed om zelf te oefenen, maar om het echt goed 
schoon te maken vraag je of je vader of moeder daarna 
ook nog een keer poetst. 
          

Website en De Vijf Sterren-app, 
Afgelopen periode is er weer hard gewerkt aan de 
website en de app. In de kalender kunt u nu zien wat er 
de komende periode allemaal te gebeuren staat. 
Maar wat nog belangrijker is: 
De leerkrachten sturen steeds vaker berichten aan hun 
groep via de app.  Bijv. als een groep naar huis wordt 
gestuurd of er iets bijzonders in de groep gebeurt. 
Heeft u De Vijf Sterren-app nog niet? Dan is het nu wel 
handig om de app te downloaden. 

         
Jarigen, komende periode, 
 

April: 
22 Seyfi Öztürk 8B 
23 Ensar Elmaci 1/2 Rood 
24 Rodaina el Nesla 3B 
24 Obaïd Tatou 8B 
25 Lina Bouyighal  
                         1/2 Rood 
25 Inci Boyuk 1/2 Groen 
25 Erva Er 1/2 Geel 
26 Faissal Annasla 8C 
27 Lionisha Bruining  
                          1/2 Rood 
28 Nusta Diez Pickhard 
                          6B 

 
 
 

Bijlagen: 

Mei: 
1 Zakaria Ettanouti 7A 
1 Mazen Hamdy Arafa 6A 
2 Harun Abdelbaky 6B 
2 Mahher Ben Salah  
   Mohamed              6B 
3 Nadir Erraoui 1/2 Groen 
4 Ismael Zinhagel 6A 
6 Riad Ben Salah 1/2 Geel 
6 Eralio Burgzorg 5A 
7 Kinay Tjon 1/2 Blauw 
9 Oumniya Akdi 5A 
9 Imane Chatrioui 3B 
9 Michael Sey 6B 
11 Safa Chekri 5B 
11 Marwa Lamalif 4A 
13 Marwan Bouaziz 6A 
15 Jayden Beukema 6A 
15 Iskay Diez Pickhard 4A 
15 Rumi Diez Pickhard 4B 
18 Christina Streden  
                               1/2 Rood 
22 Ramzi Adams 1/2 Groen 
23 Kervin Briones 1/2 Blauw 
23 Azzedine ait Messaoud 
                                 1/2 Rood 
23 Jasmijn van der Veldt 3A 
23 Manou Visser 4A 
24 Jerailio Entingh 1/2 Groen 

24 Lavin Koekal 6B 
 

 

Nieuwsbrief Vreedzame School, Blok 5 

 

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

Jarige peuters:  

Reagan Esseboom 22-04 

Reda Louzir  22-04 

Mahir Uygun  08-05 

Sandra Braafheid 12-05 

 

Mededelingen: 

Volgende week, donderdag 26-04, mogen alle 

kinderen in Oranje kleding op school komen.  

We vieren dan alvast een beetje Koningsfeest met de 

kinderen. Op vrijdag 27-04 is het Koningsfeest en 

misschien komen we elkaar dan wel tegen bij het 

verkopen van spulletjes. 

 

Op dinsdag 15-05 komt de fotograaf voor de peuters 

weer op school. In een bijgaande brief kunt u opgeven 

of u ook een broertjes/zusjes foto wilt laten maken. 

Belangrijk is dat u die, indien u er gebruik van wilt 

maken, voor de meivakantie inlevert. Anders bent u 

hiervoor niet ingedeeld! 

 

Oude thema: Kleine dieren die geboren worden, 

We hebben het afgelopen thema ons verdiept in de 

boerderij dieren en hoe de kleine dieren die geboren 

worden dan genoemd worden. Kalfje van de koe,  

biggetje van het varken, veulentje van het paard, 

kitten van de poes, puppy van de hond.  

 

Nieuwe thema:  

Wilde dieren in de dierentuin of in het wild, 

Na de meivakantie starten we met het thema over 

wilde dieren die in de dierentuin zijn en in het wild 

leven. Tijdens de info voor ouders op donderdag  

17-05 wordt verteld wat u thuis kunt doen.  

Als afsluiting van dit thema gaan we op vrijdag 01-06 

naar Artis. De bedoeling is dat van iedere peuter ook 

een ouder meegaat. In de bijgaande brief kunt u 

opgeven of u en uw peuter wel of niet meegaan. 

 

Vrije dagen de komende periode 

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 25 / 5 /’18 
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