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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 6, nummer 3    Vrijdag  19/10/’18 
 

Belangrijke data: 
vr. 19/10: Start Herfstvakantie 
ma.  29/10: Studiedag team, alle leerlingen vrij. 
di. 30/10: Start de school weer. 
di. 30/10: Start project: De Middeleeuwen. 
vr.   2/11: Artisbezoek, groep 4A 
di.   6/11: Vreedzame School-les ouders, onderbouw 
wo.   7/11: Vreedzame School-les ouders, middenbouw 
do.   8/11: Eerste ronde, Voortgangsgesprekken, 1e dag 
di. 13/11: Eerste ronde, Voortgangsgesprekken, 2e dag 
wo. 14/11: Vreedzame School-les ouders, bovenbouw 
do. 15/11: Diploma uitreiking nieuwe mediatoren om 
  14.00 uur. 
Vr. 16/11: Afsluiting Project: De Middeleeuwen. 
 

Mededelingen, 
Open les voor ouders Vreedzame school: 

Beste ouders, 

Na de herfstvakantie is het mogelijk voor de ouders om 
een les vreedzame school  bij te wonen. Daarover 
ontvangt u binnenkort een persoonlijke uitnodiging. 
- onderbouw op dinsdag 6 november van 8:30 uur  
  tot 9:00 uur. 
- middenbouw op woensdag 7 november van 13:30 uur 
  tot 14:00 uur. 
- de bovenbouw op  woensdag 14 november 13:30 uur 
  tot 14:00 uur. 

Beste ouders noteer deze data in uw agenda. 
U bent van harte welkom. 

De leerkracht en vooral uw kind rekent erop dat u komt. 
 

Betaal nu de vrijwillige ouderbijdrage, 
Snelle betalers worden beloond met korting. 
Vandaag is het officieel de laatste dag dat u € 5,- korting 
per leerling kunt krijgen. Wij willen u echter t/m de 
herfstvakantie de gelegenheid geven om toch nog € 50,- 
over te maken, daarna wordt het € 55,- per leerling. 

….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.  
 
…wist u dat: het bezoek aan het Muiderslot een 
fantastische ervaring was voor onze leerlingen? 
(“Dit lijkt wel ons schoolreisje”, verzuchtte een leerling.) 

            
De Vreedzame School, 
 

Nieuws vanuit de onderbouw: 
* Vandaag zijn wij naar het Muiderslot.  
   In de volgende Sterrenstof leest u hoe het is geweest. 
* Wist u dat het belangrijk is dat alle kinderen op 

maandag hun thuiswerkmap weer mee naar school 
moeten nemen . Er zijn helaas nog veel kinderen die de 
thuiswerkmappen niet mee hebben. De losse blaadjes 
raken ze kwijt en dan wordt het huiswerk niet gemaakt. 
Dit vinden wij dan erg jammer.  
Het extra oefenen is belangrijk. 

* Binnenkort zijn er weer voortgangsgesprekken 
op 8 en 13 november. 

* De kinderen zijn op donderdag 18 oktober gestart met 
het maken van een lampion. 11 November is het weer 
zover dan is het Sint Maarten. De kinderen gaan op 
vrijdag 9 november een rondje lopen. Wij willen u 
vragen om uw zoon of dochter een lampionnenstok met 
lichtje mee te geven voorzien van naam en vergeet u de 
batterijen niet. 

* Vergeet u ons nieuwproject niet. Het project heet:  
“de Middeleeuwen”. 

* Maandag 22 oktober start de herfstvakantie:  
Wij wensen alle kinderen een fijne vakantie. Rust lekker 
uit. We zien de kinderen weer op dinsdag 30 oktober. 

 

Nieuws uit de Ouderkamer, 
Op dinsdag 30 oktober om 8.30 uur is er een 
informatie bijeenkomst voor de peuter ouders over 
het nieuwe thema. 
 

Donderdag 1 november wil ik aan het thema  
‘de Middeleeuwen’ werken door daar nieuw 
materiaal voor te maken. 
 

Op maandag 5 november gaan we weer werken aan 
de Verteltas. Wie komt mij helpen? 
Maandag 12 november om 8.30 uur is er speciaal 
voor de voorschool een ouder-kind activiteit 
namelijk: Beweegkriebels. 
 

Ik wens iedereen een fijne vakantie en ik hoop u 
allen weer te zien, na de vakantie in de Ouderkamer. 

Tot dan, 
Marja Kohlmeijer , oudercontact. 



 

Voortgangs-gesprekken, 
Een stukje uitleg voor de nieuwe ouders. 
Op donderdag 8 en dinsdag 13 november vindt de  
1e ronde voortgangsgesprekken plaats. 
In de week voor de herfstvakantie hebben alle ‘oudste’ 
kinderen (van het gezin) een brief met vier tijdvakken 
en de vraag of er nog meer broertjes/zusjes op onze 
school zitten, mee naar huis gekregen.  
Wij vragen u aan te geven: wat uw voorkeursdag en/of 
–tijd is en de namen van de andere kinderen uit het 
gezin, met hun groep.  
We zullen proberen alle kinderen uit het gezin op 
dezelfde dag, min of meer, aaneengesloten in te 
roosteren, tenzij u aangeeft dit anders te willen. 
Vervolgens krijgt u een uitnodiging met een datum en 
tijd waarop u verwacht wordt.  
Een gesprek duurt maximaal 10 minuten. Dat zorgt 
voor een strakke planning, dus vragen wij u om a.u.b. 
op tijd aanwezig te zijn. Het is niet altijd eenvoudig om 
alles te vertellen en/of te vragen in 10 minuten, maar 
wij moeten het gesprek echt beëindigen, want de 
volgende ouder staat al weer te wachten.  
Heeft u nog meer te vertellen of te vragen aan de 
leerkracht, maakt u dan a.u.b. een afspraak voor een 
ander moment. 
 

Het bezoek aan het Muiderslot, 

 
 

 
 

 
Vooral het verhaal van graaf 
Floris werd met veel aandacht 
beluisterd. 
Daarna ging de vlag van de kist 
en kwamen de voorwerpen uit 
de kist, die op de foto 
hiernaast te zien zijn.  
Toen was er een speurtocht 
door het hele kasteel. 
Tot slot de uitleg van de 
Valkenier. 

Op school hebben de leerlingen nog een medaille en 
een uitnodiging voor een tweede bezoek gekregen. 
Kortom een fantastisch uitje. 
 

Beeldende vorming: 
Wij hebben bij juf Marieke alvast gewerkt aan de 
aankleding van de gangen en/of klassen om een beetje in 
de sfeer van het project te komen. Zo hebben de 
leerlingen hun eigenschild ontworpen en gemaakt in de 
groepen 5 (en er hangen gevaarlijk uitziende zwaarden 
bij)  en in de gang bij de groepen 4 hangen spannende  
3D kastelen. 

 

                  (toch een klein fotootje) 

De Ajax-dagen waren een enorm succes.  
 

Jarigen, komende periode, 
Oktober: 
22 Hayrunisa 6A 
26 Dariano 6A 
27 Zineb 1/2 Blauw 
29 Janaica 7A 
30 Khaoula 4B 
 

NOVEMBER 
5 Jahmayro 7A 
6 Sanjay 8B 
8 Amin 5B 
8 Felichairo 1/2 Rood 
10 Bodhi  5B 
13 Tyshaira 6A 
15 Lina 4A 

 

 
 

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

  

Jarige peuters: 
Deniz  20-10 
Elia  28-10 
Newa  03-11 
Saifedine 05-11 
Beri  05-11 
Eymen  16-11 
 

Mededelingen: 
Na de Herfstvakantie starten we met het thema  

“Ridders, Prinsessen en Kastelen”.  
De info voor de ouders is op dinsdag 30/10 om 8.30 uur in 
de ouderkamer. U komt toch ook? 
 

St. Maartenoptocht, 
Op vrijdag 9 november lopen we, tijdens de schooltijd, 
een rondje, in verband met, de St. Maartenoptocht. 
 

Voorschool vanaf 2 jaar: 
Vanaf januari 2019 wordt de subsidie ook gegeven voor 
kinderen vanaf 2 jaar in plaats van 2 ½ jaar.    
 

Vrije dagen de komende periode 
Herfstvakantie  21-10 t/m 28-10 
 

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 16 / 11 /’18. 
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