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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 6, nummer 2    Vrijdag  5/10/’18 
 

Belangrijke data: 
di.  9/10: Herfstwandeling, geel en groen 
di.  9/10: Ajax clinic, groepen 7 en 8 
wo.  10/10: Ajax clinic, groepen 5 en 6 
wo.  10/10: Herfstwandeling, groepen blauw en rood 
wo.  10/10: Informatieavond, Kernvisie 
vr.  12/10: sluiting Kinderboekenweek 
ma.  15/10: bezoek Muiderslot: groepen 3 en 4 
di.   16/10: bezoek Muiderslot: groepen  5 en 6 
wo. 17/10: bezoek Muiderslot: groepen 7 en 8 
vr. 19/10: bezoek Muiderslot: groepen 1 en 2 
vr. 19/10: Start Herfstvakantie 
ma.  29/10: Studiedag team, alle leerlingen vrij. 
 

Mededelingen, 
Verzekering 
We vragen van de kinderen zorgvuldig om te  
gaan met de eigendommen van school, zoals bijv. 
digiborden, schoolboeken, mini-laptops, tablets. 
Zodra kinderen dergelijke eigendommen op welke 
manier dan ook beschadigen/vernielen of anderszins 
in hun gebruiksmogelijkheden tekort doen, zal de 
directeur van de school hierover in contact treden 
met de betreffende ouders/verzorgers en hen 
aansluitend hierop een factuur overhandigen,  
zodat de school de schade vergoed krijgt.  
Het is aan de ouders om te besluiten hoe ze deze 
schade vergoeden, of door deze zelf te betalen of 
door de betreffende factuur in te dienen bij hun 
aansprakelijkheidsverzekering. 
 

Mirjam Hoebe, fysio. 
Aanwezig di t/m vr en op woe alleen in de ochtend. 
Niet alleen voor lichamelijke klachten, maar ook voor 
zaken als: moeite met prikkelverwerking, 
concentratieproblemen, hangen, superdruk zijn en 
overgewicht. 
Hiervoor kan zij tips en oefeningen geven. 
Zowel leerkrachten als ouders kunnen met een kind bij 
haar aankloppen. 
Vergoeding vanuit  het basispakket ten minste 18 keer. 
 

Beeldende vorming: 
Kinderboekenweek: Ik ben heel trots op de mooie 
versiering die gemaakt is voor de vriendschapsboog 
door de groepen 8! 
Natuurlijk met veel hartjes........ 

            
De Vreedzame School, 
 
"De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen deelnemen 
aan de Ajax life skills en clinics.” 
Dinsdag 9/10, groepen 7 en 8 en Woensdag 10/10, 
groepen 5 en 6 van 09:00 - 13:30 uur.  
De dag zal in het teken staan van ‘het gedag van kinderen 
en hoe daarmee om te gaan op en rondom het veld’.  
Er zijn vier onderdelen: drie in de klas en één buiten 
Denk aan:     (op het schoolplein).  
- Sportieve kleding  ---> Kleding waar kinderen makkelijk 
in kunnen bewegen (dit voor het praktijk onderdeel)  
 Tip: Ajax kleding zou een leuk idee zijn 
 

PROJECT 
 De Middeleeuwen;  

Ridders en kastelen 
 

We starten na de herfstvakantie met dit  

geweldige thema.  

Om alvast in de stemming te komen  

bezoeken alle groepen binnenkort het Muiderslot.  

 
  

 

Nieuws uit de Ouderkamer, 
Op maandag 8 oktober is er een ouderbijeenkomst met 
Natasja Kammeron, de OKA  met als onderwerp:  
,Help, mijn kind zit veel te vaak en te lang op de i-pad of 
op de telefoon enz.’ 
De bijeenkomst begint om ongeveer 8.45 uur. 
 

Op donderdag 11 oktober om 8.30 uur is er een 
bijeenkomst voor de peuterouders met als onderwerp : 
‘Het belang van spelen’. 
 

Maandag 15 oktober gaan we weer werken aan de 
Verteltas. Wie wil mij helpen bij het maken en vullen van 
de tassen? Tot ziens in de Ouderkamer. 

 Met vriendelijke groet, 
 Marja Kohlmeijer, oudercontacten. 



 

Nieuws vanuit de onderbouw: 
* Zoals u heeft gemerkt hebben de kinderen dinsdag weer 
hun thuiswerkmap mee naar huis. Wij vragen u om met 
uw zoon of dochter de opdrachten te bespreken en 
samen te maken. ( u mag helpen niet voorzeggen laat uw 
kind zelf denken, dit kunnen zij wel) vast bedankt. De 
mappen worden elke maandag weer ingeleverd. 
 

* Na de herfstvakantie starten we met een nieuwproject 
“De Middeleeuwen: Ridders en Kastelen”. De kleuters 
gaan op vrijdag 19 oktober vooraf aan dit project naar het 
Muiderslot. De kleuters vertrekken om 09.15 uur en zijn 
dan om 14.00 uur terug bij school. U geeft uw kind fruit, 
brood en drinken mee. Doet u maar pakjes met drinken, 
dan is de tas niet te zwaar. De kinderen gaan zelf hun 
eigen tas dragen. Graag reserve kleding mee in de tas. 

                        
 

* Schooltuinen: De herfstwandeling 
Op dinsdag 9 oktober gaan de groepen Geel en Groen een 
herfstwandeling maken. Doel: leren over de natuur 
tijdens de Herfst. Op woensdag 10 oktober gaan de 
groepen Blauw en Rood een herfst wandeling maken. 
 

Kinderboekenweek 
 

* Op vrijdag 12 oktober is de afsluiting van de 
Kinderboekenweek. De kinderen gaan dan op hun leer 
niveau verschillende spelletjes met elkaar spelen. 
 

* De herfstvakantie is van 22 – 10 t/ 26 -10.  
Op maandag 29 oktober zijn de kinderen vrij, dan is er een 
studiedag van AMOS. 
 

* Groep Geel: Reda, Adam, Youssri, Rayan, Dani, Siraç, 
Shendell en Damani hebben samengewerkt bij het kiezen. 
Ze hebben samen een McDonalds gemaakt van lego. Het 
idee kwam van Reda en Youssri. 

                                         
“We hadden Mc Donalds gemaakt met heel veel kindjes. 
Ze wouden ook meedoen en toen zeiden we ja. Reda had 
bedacht dat we een Mc Donalds voor hem gingen maken. 
We hadden ook een speelMc Donalds gemaakt en ook 
nog een ballenbak met een zwembad. Ik had de kassa 
gemaakt met Reda. Ik ga wel zeggen, dat iedereen in de rij 
moet. Je moet één voor één. Ik kreeg ook een stuiterbal 
bij de Mc Donalds. Als mensen in de rij gaan staan, 
moeten ze hun handen niet uitsteken en niet gelijk 
pakken. Anders krijgen ze geen stuiterbal”, vertelt Youssri 

 

Jarigen, komende periode, 
Oktober: 
6 Maryam 4B 
7 Belinay 3B 
7 Emirkan 8A 
9 Ilayah 4B 
10 Nadim 4B 
11 Pavly 4A 
12 Bilal 5B 
12 Melike 1/2 Blauw 
16 Ahmet 1/2 Groen 
17 Rana 3A 
18 Jaroli 5B 
19 Soraya 7A 

 

 
 

 

Betaal nu de vrijwillige ouderbijdrage, 
ook dit jaar met de Stadspas!! 
Heeft uw kind een Stadspas? Ook dit schooljaar kunt u 
hiermee uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen. Ouders 
kunnen zich melden bij juf Janny (kantoortje bij de 
hoofdingang).  
Zij scant de passen, waarna de gemeente zorgt dat het 
bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje,  
op de rekening van de school wordt gestort.  

 

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

  

Jarige peuter: 
Jasmeet Kaur Singh 13-10 
 

Mededelingen: 
We hebben in onze themaruimte spullen en boekjes over 
de HERFST waar we met de kinderen spelenderwijs de 
woordenschat flink kunnen uitbreiden. Als u buiten bent 
met uw peuter kunt u ook veel vertellen over de HERFST. 
Het kan vaker gaan regenen, er kan een harde wind 
waaien en dat noemen we dan storm. In het bos kan je 
kastanjes zoeken of mooie bladeren die van de bomen zijn 
gevallen. Natuurlijk mag uw peuter ook iets meenemen 
om in de themaruimte te bewaren en aan de andere 
kinderen te laten zien.  Misschien kan hij of zij er zelfs iets 
over vertellen. 
 

Op 9 oktober gaan we een HERFSTWANDELING maken. 
 

De Kinderboekenweek is gestart op 03-10 en het thema is 
dit jaar “VRIENDJES”. Ook hier gaan we de kinderen over 
vertellen. Van de bovenbouw kinderen komen ze 
misschien ook nog wel over  boekjes vertellen. 
Volgende week mag uw peuter ook een knuffelvriendje 
mee naar school nemen. 
 

Vrije dagen de komende periode 
Herfstvakantie  21-10 t/m 29-10 
 

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

 

De website van de basisschool als u echt op de 
hoogte wilt blijven. www.basisschooldevijfsterren.nl 
 

De volgende  

        
                                           komt uit op vrijdag 19 / 10 /’18. 
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