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Belangrijke data: 
Vr.   8/6  Afsluiting project: ‘Bedreigde dieren’. 
di.  12/6 Sportdag groepen 3 t/m 5 
Vr.  15/6  Studiedag team, alle leerlingen vrij. 
Di.  19/6 Laatste Mentor-les, groepen 8 
Vr.  22/6 Schoolreis groep 1 en 2 
  Schoolreis groep 3 en 4 
  Schoolreis groepen 5, 6 en 7 
Ma.  25/6 Tweenstalent, groepen 8 
Di.  26/6 Studiedag team, alle leerlingen vrij. 
 

Mededelingen, 
Afgelopen maandag werd in de groepen 7 het 
Theoretisch Verkeersexamen afgenomen. 
Wij kunnen met trots melden dat alle leerlingen zijn 
geslaagd. Knap gedaan, gefeliciteerd allemaal!!! 
 
Herinnering: extra Studiedag team, 
Op 26 juni volgt het hele team een training om stagiaires 
van de PABO (opleiding om leerkracht te worden) goed te 
kunnen begeleiden. 
De school is die dag gesloten. 
 

Tweenstalent, 
Op maandag 25 juni 2018 gaan de groepen 8 naar 
Tweenstalent, een talentenbeurs georganiseerd  
door Mohamed Chaara.  

locatie: Theater Amsterdam, Danzigerkade 5 

ochtendprogramma: ontvangst: 09.30 uur 
              programma: 10.00 – 13.30 uur 
dresscode: sportief gekleed 
zelf meenemen: een rugtas incl. eten en drinken 
     een pen voor schrijfwerk   
 

Vooraankondiging:  
De Vijf Sterren-talentenshow! 

Vanaf 11 juni mogen de leerlingen zich weer opgeven 
voor de talentenshow. Want…… binnenkort (vrijdag 13-7) 
is er weer een De Vijf Sterren-talentenshow. 

Dit wilt u niet missen!  
Houdt u de datum vrij? 

 

Broertjes/zusjesfoto’s, 
De broertjes/zusjesfoto’s zijn binnen. Heeft u een foto 
laten maken, dan kunt u die ophalen bij juf Janny, in het  
kamertje bij de hoofdingang. 

            
De Vreedzame School, 

 
De sponsorloop werpt zijn vruchten af  

voor het Wereld NatuurFonds. 

 
Donderdag 24 Mei 2018 hebben de kinderen van de 
basisschool De Vijf Sterren gelopen voor het goede doel, 
namelijk het Wereld NatuurFonds. Iedereen heeft zijn 
uiterste best gedaan om er een geslaagde dag van te 
maken en een steentje bij te dragen voor het WNF.  
Uiteraard moest het geld nog geïncasseerd worden bij de 
sponsoren en dat bleek achteraf een hele klus. Dit had te 
maken met het feit dat sommige kinderen hun 
sponsorblad helemaal vol hadden.  
Het totaal opgehaalde sponsorbedrag bedraagt maar 
liefst: € 1728,60.  
Dit is natuurlijk een geweldig bedrag bijeengebracht door 
de kinderen van De Vijf Sterren. 
Vrijdag is tijdens de afsluiting van het project  het totale 
bedrag overhandigd aan het WNF.  
 

Dit zal worden gedaan door Thea Michel, de directrice van 
de school, samen met vier leerlingen die de meeste 
rondes hebben gelopen tijdens de sponsorloop. 
 

Een fantastisch resultaat en wij, als school, zijn trots dat 
de kinderen en ouders zo’n bijdrage hebben geleverd aan 
dit geweldige bedrag voor WNF.   
 
              Jacht op de Neushoorn. 

 

Bij juf Marieke, beeldende vorming, zijn weer de meest 
fantastische werkstukken gemaakt!  
 



 
Met meester Frank, hebben de leerlingen geleerd  
wat er allemaal bij komt kijken om een stevige wagon  
te maken. Er werd gezaagd, gehamerd, geschroefd en 
vooral veel gelijmd en dat viel nog helemaal niet mee, 
maar het eindresultaat is om trots op te zijn. 

 

 

Uit de ouderkamer, 
Bent u op zoek naar informatie over de Ouderkamer,  
de verteltassen-uitleen of activiteiten gehouden in de 
Ouderkamer? In de gang bij de Ouderkamer hangt een 
whiteboard met alle recente informatie. 

 
 
Op dinsdag 12 april sta ik weer in de gang bij de 
kleuters met een rek met onze mooie verteltassen. 
Deze kunt u gelijk bij mij lenen voor een week. 

Tot ziens in de gang of in de ouderkamer, 
Marja Kohlmeijer 

 

 
 

 

Jarigen, komende periode, 
Juni 
9 Na-Liyah Schipper  1/2 Rood 

 

10 Diana Hassanzadah  6B 
12 Bahoz Talan  3B 
13 Sahin Evci  8C 
13 Kayne Sylvester  6A 
14 Serginio Bogers  4B 
14 Shendell Maria  1/2 Geel 
16 Maroua Azoum  3B 
17 Mohamed Ait Mazzih  7B 
19 Eray Sahinyan  5B 
22 Religion Huisraad  1/2 Rood 

  

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

  

Jarige peuters:  

Hamza Emrani 10-06 

Yakub Karacaer 11-06 

Gabriel Roeland 15-06 

D’Angelo Gemin 16-06 
 

Mededelingen: 
We hebben genoten van het thema “Wilde dieren.” Ook 
de kinderen vonden het een leuk thema en we konden op 
school nog even napraten over welke dieren we allemaal 
hebben gezien in de dierentuin. Ook hebben we met de 
kinderen de foto’s bekeken. Helaas kunnen we de foto’s 
ivm de privacywet niet met u delen. U mag ze natuurlijk 
wel komen bekijken. 
 

We beginnen op maandag 11 juni met het nieuwe thema 
“Oef, wat warm ”en het gaat over de zomer en het water. 
We hopen dat het weer ook de komende weken lekker 
warm is. Op donderdag 14-06 is de info voor de ouders in 
de huiskamer over het nieuwe thema. 
 

Suikerfeest: 
Op vrijdag 15 juni en/of zaterdag 16 juni is het Suikerfeest. 
De school heeft dan een studiedag en zijn alle kinderen 
vrij. Wilt u doorgeven of uw peuter op vrijdag 15 juni wel 
of niet op school komt? 
We wensen alle ouders een fijn Suikerfeest. 
 

Vrije dagen de komende periode 
De laatste schooldag is op donderdag 19-07 voor alle 
groepen van 8.15-12.00 uur. 
Vrijdag 20-07 t/m zondag 02-09 zomervakantie. 
 

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

 
De volgende                                                        

        
                                           komt uit op vrijdag 22 / 6 /’18 


