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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 6, nummer 6    Vrijdag  14/12/’18 
 

Belangrijke data: 
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. 
Wo. 16/1: Schooltuin-binnenles groep 6A 
Wo. 23/1:  Schooltuin-binnenles groep 6B 
 

Voor u ligt de laatste Sterrenstof van 2018. Eerst wat 
informatie over het Kerstfeest en daarna door met de 
hectiek van alle dag. Veel leesplezier. 
 

Mededelingen, 
De Kerstviering, 

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. 

 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 

Uw kind gaat bijna naar het voortgezet onderwijs. Een 
hele belangrijke stap in de jonge schoolcarrière van uw 
kind. Ook u wilt dat uw kind deze stap zo succesvol 
mogelijk doorloopt. Om u daarin te ondersteunen bieden 
wij het Mentorproject aan voor leerlingen uit groep 7 en 
groep 8. Een project waarin uw kind voorbereid wordt op 
allerlei zaken die cruciaal zijn in deze overstap.   
 

Het Mentorproject van de SKC vindt al jaren succesvol 
plaats op ruim 50 basisscholen in Amsterdam. Het doel is 
de kansen van leerlingen in het onderwijs te vergroten.   
 

Binnen het Mentorproject worden de leerlingen in kleine 
groepen begeleid in leer - en sociale vaardigheden zodat 
de overgang van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs succesvol en soepel verloopt. Dit gebeurt door 
een HBO/WO student op de dinsdagmiddag tussen 14.00 
uur en 15.30 uur. Binnen het Mentorproject zullen dat 
thema’s zijn die veel meer gericht zijn op de vaardigheden 
als zelfstandigheid, plannen, presenteren, samenwerken, 
debatteren, etc. Verder doen wij ook aan 
Huiswerkbegeleiding. Het huiswerk wordt door de 
groepsleerkracht geselecteerd.   
 

Enthousiast? Inschrijven kan tot 20 december bij de 
groepsleerkracht.  

            
De Vreedzame School, 
 

Ouderbijeenkomst, Vreedzame School, 
Op donderdag 22 november waren er zo'n dertig moeders 
bij elkaar  in de ouderkamer. Marja had de koffie en thee 
al klaar gezet. Omdat de school andere computers heeft 
hielp juf Janny met het opstarten van een dia 
presentatie. Ik (juf Ellen) mocht vertellen over de lessen 
Vreedzame School.  
 

Overal waar mensen samen komen zijn regels en maken 
ze afspraken. We hebben gesproken over afspraken die bij 
iedereen thuis gelden. Die lijken soms heel gewoon. 
Bij veel families gaan binnen de schoenen uit. Meestal 
kookt moeder. Kinderen helpen soms mee met de 
boodschappen. Maar nog niet overal helpen de kinderen 

(en vaders 😉) mee in het huis om bijvoorbeeld de tafel af 
te ruimen of wasgoed te verzamelen. We hebben elkaar er 
over verteld en er was veel herkenning. 
 

Ook op school maken we afspraken met elkaar. We 
bekeken met elkaar foto's van de klassen. Want dat we 
een Vreedzame school zijn zie je in elke klas aan de 
posters op de muur. In elke klas zijn eigen afspraken 
gemaakt. De schoolregels kunt u op diverse plaatsen in 
school lezen. En ook op het speelplein heeft Spin een bord 
met regels geplaatst. 
 

Dat we een Vreedzame School zijn merken we vooral 
tijdens het buiten spelen. Er zijn gelukkig minder vaak 
ruzies!  En kinderen kunnen heel vreedzaam een conflict 
oplossen. Met woorden! Natuurlijk niet met terug slaan. 
De mediatoren helpen daar waar nodig is met het 
oplossen van conflicten. Ze zijn herkenbaar aan hun gele 
hesjes.  
 

Op een volgende bijeenkomst 
zullen zij u laten zien hoe ze 
helpen bij het oplossen van 
problemen. 
School is reuze trots op hen! 

  
Beeldende vorming:  
Bij beeldende vorming zijn we  bezig met de 
kerstversiering! De kinderen vouwen prachtige 
kerststerren , de klassen gaan er weer mooi uitzien! 
Een gezellige en rustige afsluiting van een fijn jaar! 



 

Vreedzame School, 
Ondanks alle drukte in school zijn wij alweer gestart met 
blok 4 van de Vreedzame School.  
 

In de vorige blokken hebben wij het gehad over:  
* In blok 1, we horen bij elkaar  
* In blok 2, we lossen conflicten zelf op.  
* In blok 3, we hebben oor voor elkaar .  
* In blok 4 staat de komende periode centraal: 
   we hebben hart voor elkaar. (omgaan met gevoelens)  
 

Hiermee willen wij leerlingen leren om beter om te gaan 
met hun eigen gevoelens, maar ook met die van anderen. 
Verder stimuleren wij dat leerlingen zich in elkaars 
gevoelens verdiepen. Zo werken wij aan een klimaat 
waarin het voor kinderen gemakkelijker is om positieve, 
negatieve en moeilijke gevoelens met elkaar te delen. 

 

Nieuws vanuit de onderbouw: 
We zijn druk aan het werk over kerst. Oranaysha, Youssri 
en Sayfuddine uit groep geel hebben kerstbomen 
gemaakt van Kapla en deze versierd met slingers en 
kerstballen.  

                                   
Kerst:  
De kinderen zijn gestart met het thema kerst.  
De kinderen zijn aan het werk met verschillende doelen.  

Ze zijn de letter a aan het ontdekken. Ze leren de a in 

verschillende woorden herkennen. Zoals in de kerstbal  
De gangen en de klassen zijn leuk versierd met heel veel 
mooie  lichtjes en verschillende werk opdrachten van de 
kinderen.  De kinderen leren ook wat de betekenis is van 
het kerstfeest.  
Weetjes:  

Donderdag 20 december  
is het kerstdiner: 
van 18.00 uur – 19.00 uur.  
Inloop vanaf: 17.45 uur.   

Maandag 17 december: het servies van uw kind 
meegeven, voorzien van naam.  
En heel fijn dat u lekkere hapjes gaat maken. Wat zullen 
de kinderen lekker genieten van al dat lekker eten.  
Kerstvakantie:  
Start op vrijdag 21 december t/m maandag 7 januari 
2019. De school start weer op dinsdag 8 januari 2019.  
Wij wensen alle kinderen van de onderbouw hele fijne 
feestdagen en een goed en gezond 2019.  

 
Jarigen, komende periode, 
DECEMBER 

16 Efe 6B 
18 Aysenur 5A 
20 Giandro 7B 
22 Reda 1/2 Geel 
23 Fatih 7A 
24 Delvanio 3B 
25 Rayan 7A 
26 Kay'Lyann 1/2 Groen 
26 Dyajomy 6B 
28 Zehra 8B 
30 Maryam 4A 
30 Ri'vaingely1/2 Blauw 

 

JANUARI 
 4 Leroy 7B / 4 Judella 3A 
4 Sherifa 4A / 5 Kerelus 6A 
6 Sanna 3B / 7 Rana 6A 
8 Lavinia 8A / 8 Rick 3B 
8 Dikra 1/2 Rood 
11 Amira1/2 Groen 
12 Chidimma 1/2 Groen 
12 Lydenshia 6A 
13 Nouh1/2 Rood 
14 Otanaysha1/2 Geel 
15 Hamza 1/2 Blauw 
15 Dinaiton 4A 
16 Britley 8A / 18 Ilias 7B 

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 periode.  
 

Mededelingen:  
SNIK, SNIK, juf Eline gaat ons verlaten.  
Ze heeft een nieuwe baan gevonden in het onderwijs met 
de mogelijkheid om ook de opleiding te doen. Op 
donderdag 20 december heeft u de gelegenheid om 
afscheid van haar te nemen bij Marja in de ouderkamer 
vanaf 11.30 uur. We wensen Eline heel veel succes en we 
gaan haar zeker missen!  
In verband met de Studiedag van de school op vrijdag  
21 december hebben we besloten om het Kerstontbijt 
met de peuters op donderdag 20 december te vieren.  
In een aparte brief leest u over hoe en wat.  
Vanaf januari gaan de peuters per dag een kwartier langer 
naar school. Hierdoor zijn de schooltijden van de peuters 
vanaf 7 januari van 8.30-12.30 uur. In een aparte brief 
heeft u kunnen lezen wat de bedoeling is voor wat betreft 
welke deuren te gebruiken met brengen en ophalen.  
U heeft het misschien al gemerkt, maar om de 
samenwerking met de basisschool nog meer op elkaar 
aan te laten sluiten zijn er 4 x per week juffen van de 
Voorschool op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
3 uurtjes  in de groepen 1 / 2 te vinden, die de juf 
ondersteunen in de werkzaamheden. Op de Voorschool is 
dan een invaljuf.  
Vrije dagen/belangrijke datum de komende periode  
23/01   Dag van de Voorschool  
28-01 t/m 01-02 Nationale Voorleesdagen  
18-02 t/m 24-02 Voorjaarsvakantie  

Hele fijne Kerstdagen en een Gelukkig- 
maar vooral gezond Nieuwjaar van de juffen 

Hafida, Marjan, Luella, Eline, en Brenda. 
 

Het team van De Vijf Sterren wenst u  
een voorspoedig 2019! 

De volgende  

        
                                           komt uit op vrijdag 18 / 1 /2019. 
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