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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 6, nummer 5    Vrijdag  30/11/’18 
 

Belangrijke data: 
De komende gymlessen, zullen Pieten-gym-lessen zijn! 
Wo.   5/12: Sinterklaasfeest op De Vijf Sterren 
Do. 20/12: KERSTVIERING. 
Vr. 21/12: Alle leerlingen vrij, start Kerstvakantie. 
Ma.   7/1: Studiedag team, alle leerlingen nog vrij. 
di.   8/1:  School begint weer. 
 

Mededelingen, 
Sinterklaasnieuws,   
Tjonge jonge wat hebben Sinterklaas en de pieten het 
toch druk! Zouden ze wel tijd hebben om bij ons op 
school langs te komen op 5 december?  
Er staan de laatste tijd ook zo veel files op de wegen....  
of komt hij met zijn paard ..... is er een speciale 
stoomboot op wielen, we hebben toch geen water om  
de school ? Allemaal vragen!  
We kunnen alleen maar afwachten...... 
nog een paar nachtjes slapen!  

 

Onze planning voor 5 december, 
8.20 uur: De schooldeuren gaan open. 
De leerlingen gaan naar de klas en houden hun 
jassen aan!  
Beste ouders, wilt u meteen naar het plein gaan? 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan met hun 
leerkracht naar de onderbouw. Zij nemen de kleuters 
mee naar het plein.  
De dansgroep gaat, op dat moment, naar buiten en 
begint al met dansen voordat iedereen klaar staat, 
dan zit de sfeer er gelijk goed in.  
8.45 uur De groepen gaan naar buiten.  
De OuderRaad ( met hesjes ) helpt om te zorgen dat 
alles op het plein rustig verloopt.  
Na de dansjes, zingen we Sinterklaasliedjes in de 
hoop dat Sinterklaas, met zijn pieten ook dit jaar 
weer naar De Vijf Sterren wil komen….. 
 

 

28/11 schoen zetten…. 
 
De spanning in de gang loopt 
aardig op. Zouden de pieten  
wat in de schoenen hebben 
gedan? 

            
De Vreedzame School, 
 

Vooruitblik: Kerst, 
Het Sinterklaasfeest is nog niet eens geweest en toch 
gaan we het alweer hebben over de Kerst. Donderdag  
6 december krijgen de leerlingen een Kerst-brief mee. 
Hier alvast een vooruitblik. 

                                                   
De Kerstviering, 

Graag willen wij u informeren over het kerstdiner van: 
donderdag 20 december 2018 

inloop tussen 17.45 uur tot 18.00 uur 
aanvang kerstdiner : 18.00 uur 

eind Kerstdiner: 19.00 uur! 
Om  19.00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden. 
 

Voor het kerstdiner in de klas worden ouders en kinderen 
gevraagd om lekkere hapjes te maken. Nederlandse -, 
Surinaamse -, Turkse -, Chinese -, Marokkaanse -, Ghanese 
hapjes, van alles wat. 
 

Onderaan de brief vindt u een strookje. Daarop kunt u 
aangeven of u iets kunt maken voor het kerstdiner.  
We vragen u het strookje vóór woensdag 12  december  
weer in te leveren, dan weten we op tijd waar we aan toe 
zijn en of er nog iets extra’s geregeld moet worden. 
 

Bestek/ servies:  
Wij hebben unaniem besloten  dat alle kinderen hun 
eigen bestek, bord, beker, glas meebrengen voor het 
kerstdiner. Het milieu raakt steeds meer vervuild.   
Wij stoppen met plastic borden en bestek. 
Wij zorgen voor een controlelijst, zodat elke leerling,  
op 20 december, een eigen bord en eetgerei mee heeft 
voorzien van hun naam. 
 

Denkt u nog aan de vrijwillige ouderbijdrage, 
Alle leerlingen hebben een brief mee gekregen met het 
verzoek, aan de ouders, om de ouderbijdrage te voldoen.  
Voor de helft van de leerlingen is de ouderbijdrage nu 
voldaan…..maar…. de dure december-maand komt er  
ook voor ons aan. Vergeet u niet om de ouderbijdrage  
te voldoen? Bij voorbaat dank. 



 

Foto’s die aan de hekken hingen, 
Weet u het nog? Om de ‘nieuwbouw-wijk’ stond een hek. 
Aan dat hek hingen mooie foto-doeken. Die hekken zijn 
nu weg, want de bouw is klaar. Binnenkort kunnen de 
eerste bewoners hun nieuwe woning betrekken. Nu 
hebben wij de foto-doeken gekregen, maar waar laat je 
die foto-doeken? Heeft u misschien interesse is de 
doeken? Meldt u zich dan bij juf Janny. 
 

Wat hebben de rommel-
pieten er een rommeltje van 
gemaakt…. Maar ze hebben in 
ruil wel heel leuke cadeautjes 
achter gelaten. 

 
 

Nieuws vanuit de onderbouw: 
Sinterklaas: 
We hebben afgelopen dinsdag pepernoten gebakken.  
Het was super gezellig en ook leuk. We hebben veel 
nieuwe woorden geleerd zoals:  

deeg, kneden, ingrediënten. 

                   
We hebben woensdag onze schoenen mogen zetten en 
wat was het donderdag, toen wij op school kwamen, 
een enorme puinhoop. We hebben gemerkt dat de 
“Rommel-Piet” was langs geweest. Hij heeft wel een leuk 
cadeau voor ons allemaal achter gelaten. 
Dank je wel Rommel Piet, voor het leuke cadeau. 
 

Op woensdag 5 december komt Sinterklaas bij ons langs. 
We vinden het allemaal super spannend. 
 

Kerst: Op vrijdag 7 december gaan wij de kerstbomen in 
de onderbouw versieren, dat wordt super gezellig. 

                      
Nieuws uit de Ouderkamer, 
Op maandag, 10 december, gaan we kers-knutselen.  
Het begint om 8.30 uur. 
Als u hier aan mee wilt doen kunt u dat voor woensdag  
5 december aan mij doorgeven. 
Op dinsdag, 11 december,  ga ik de Ouderkamer in kerst- 
sfeer brengen. Wie wil mij daar bij helpen? 

Tot ziens in de ouderkamer, 
Marja Kohlmeijer oudercontacten 

 

Beeldende vorming: 
In de groepen 5 hebben de leerlingen, samen met 
meester Frank, Koggeschepen gemaakt. Dit was voor het 
Middeleeuwen-project, maar de schepen waren zo goed 
gelukt, dat ze nu tot Sinterklaasvloot zijn omgebouwd 
tijdens Beeldende vorming, met kadewand en hijskraan. 
Verder zijn er pakjes-pieten gemaakt.  

 
 
 

 
 
 
Jarigen, komende periode, 
DECEMBER 
1 Emir 6A 
1 Gyllsavio 3A 
1 Muhammet 1/2 Rood 
2 Nilovar 6B 
5 Saifedine 1/2 Rood 
5 Keano 5A 
6 Youssef 7B 
6 Ming 3A 
7 Sayfuddine 1/2 Geel 
9 JJ 1/2 Blauw 
10 Hamza 5A 
11 Azra 1/2 Groen 
12 Umut 3B 
13 Julio 6A 

 

 
 

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

Jarige peuters: 
Snik, snik, er zijn geen jarige peuters de komende twee 
weken.  
 

Mededelingen:  
We zitten volop in de feeststemming van het Sinterklaas-
feest. Dinsdag 4 december vieren we met de peuters het 
Sinterklaasfeest op de gewone schooltijd van 8.15-12.00 
uur. We gaan dan leuke Sint- en Pietactiviteiten doen en 
natuurlijk sluiten we af met het Pietendiploma en 
cadeaus.  
Op donderdag 6 december sluiten we Sinterklaas af en 
starten we met de Kerstactiviteiten.  
In de Sterrenstof staan ook altijd leuke ouderactiviteiten 
in de Ouderkamer. U bent van harte welkom.  
 

Vrije dagen de komende periode:  
Kerstvakantie  22-10-2018 t/m 06-01-2019  

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 14 / 12 /’18. 
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