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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 6, nummer 8    Vrijdag  1/2/’19 
 

Belangrijke data: 
Wo.   6/2: Pas op: Alle leerlingen om 12.00 uur vrij. 
Ma. 11/2: start Krakeling-lessen, groep 5  
Do. 14/2: Studiedag team, alle leerlingen vrij. 
Vr. 15/2: Studiedag team, alle leerlingen vrij. 
Vr. 15/2: Start voorjaarsvakantie. 
Do.  28/2: Krakelingbezoek groep 5. 
Vr.   1/3:  Sportdag groepen 6, 7 en 8 
Do.   7/3: 1e dag Rapportgesprekken 
Ma. 11/3: Groep 5B bezoekt de Stadshoeve. 
Di. 12/3: 2e dag Rapportgesprekken 
 

Mededelingen, 
Geboren, 
Juf Patricia ( groep 7A) is bevallen van een wolk van een 
dochter. Haar naam is Fleur. Wij feliciteren het gezin met 

de geboorte van hun zusje/ dochtertje.    

                          
Geboren, 

Chivan uit groep 4B en Givenchio uit de Paarse groep 
hebben een zusje gekregen. Ze heet Ly-Ann. 
Wij feliciteren het gezin met de geboorte van Ly-Ann. 
 

Vooraankondiging rapportgesprekken, 
Op donderdag 7 maart en dinsdag 12 maart vindt de  
1e ronde rapportgesprekken plaats. 
Vrijdag 8 februari krijgen, de oudste kinderen (van het 
gezin) een brief met strookje mee. Op het strookje kunt u 
aangeven wat uw voorkeursdag en/of –tijd is.  
 

Geef a.u.b. twee tijden door, zodat wij een klein beetje 
schuif-ruimte krijgen in het rooster.  
Wanneer te veel mensen dezelfde tijd kiezen en geen 
alternatief bieden, dan moeten wij zelf een tijd gaan 
inroosteren (die u misschien helemaal niet uitkomt). 
 

Noteer a.u.b. duidelijk de namen van de andere kinderen 
uit het gezin, met hun groep.  
Wij zullen proberen alle kinderen uit het gezin op 
dezelfde dag, min of meer, aaneengesloten in te 
roosteren. Het strookje geeft u ,uiterlijk 13 februari, 
weer mee naar school  
Vervolgens krijgt u in de week na de voorjaarsvakantie 
een uitnodiging met de datum en tijd waarop u, met uw 
zoon en/of dochter, verwacht wordt.  

            
De Vreedzame School, 
 

Nieuws vanuit de onderbouw: 
Nog eenmaal het Voorleesontbijt, 
Het is alweer een week geleden, maar op woensdag 23 
januari hadden wij het voorleesontbijt. In alle groepen 
kwamen er voorlezers om een boek voor te lezen en wij 
mochten toen lekker een croissant eten en wat sap 
drinken. Alle kinderen en juffen waren in hun pyjama’s 
naar school gekomen en het was heel erg gezellig.  
 

De afgelopen weken zijn wij druk in de weer geweest met 
het thema ‘Winter’.  
Na al die weken werken over dit thema konden wij ook 
eindelijk echt in de sneeuw spelen vorige week.  
Wij hebben gezien hoe de sneeuw veranderde in ijs en 
het ijs daarna weer in water! 
 

Daarnaast zijn wij druk bezig met de letters.  
Wij hebben de afgelopen weken al de ‘O’ en de ‘W’ 
geleerd. Met die letters hebben we allemaal werkjes 
gemaakt, spelletjes gespeeld en woordjes geleerd.  
 

Alle kleuters naar Artis, 
De maand februari is alweer aangebroken en dat is voor 
ons wel een feestje. Op woensdag 13 februari gaan wij 

met alle kleuters naar Artis! 
Wij hebben hier onwijs veel zin in en kijken er heel erg 
naar uit! Houdt u een beetje rekening met het 
weerbericht en geef uw kind eventueel extra kleren mee 
in de tas. Brood in een zakje is vaak heel fijn, zodat de 
tassen niet te zwaar worden! 
 

Reserve kleding op school, 
Daarnaast hebben wij op dit moment weinig kleren meer 
op school. De kleren die wij hadden op school, zien wij na 
ongelukjes, helaas niet meer terug.  
Zou u in de kast willen kijken of u toevallig nog broeken, 
sokken, onderbroeken of shirts van school heeft liggen.  
Of misschien heeft u nog kleren, die u niet meer gebruikt 
voor uw kind, en die wij mogen hebben voor op school! 
Deze kleren kunnen dan ingeleverd worden bij de juf.  
 

Schoolvoetbal, 
Het 2e voetbal-team van De Vijf Sterren heeft afgelopen 
woensdag weer gewonnen. Zij staan nu in de finale. 



 
Jarigen, komende periode, 

FEBRUARI 
2 Mandy 7B 
2 Kelsey 4B 
4 Lina 6B 
4 Gökhan 3A 
4 Soraya  4A 
5 Amir  4A 
5 Imran  1/2 Blauw 
5 Abdulla 4B 
6 Sebastian 5A 
9 Tugrahan 5A 
12 Amin 8A 
12 Poyraz 1/2 Geel 
12 Rowena 1/2 Groen 
14 Aicha 4B 
14 Melisa 3B 

 

 

15 Adam 1/2 Groen 
16 Zübeyde 4A 
16 Rayaan 8B 
17 Caíque 4A  
19 Tony 8A 
21 Jelani 5A 
22 Iliass 6B 
22 Elyni 1/2 Groen 
26 Tuncay 5A 
26 Abigail 3B 
28 Ghaya 3A 
 
MAART 
1 Manal 1/2 Rood 
1 Handan 5A 
1 Nurdan 5B 

 
 
Beeldende vorming,  
 

We zijn  begonnen met het thema Romeinen bij 
beeldende vorming in de groepen 5A en 5B. 
Ze hebben er al van alles over geleerd en gelezen in de 
klas en gaan het nu verbeelden. 
Er worden mozaïeken, tempels en arena´s met 
gladiatoren gemaakt. Het zijn groepswerkstukken dus  
er moet veel overlegd worden. Sommige leerlingen 
hebben zelfs plaatjes en tekst van huis meegenomen en 
Amin kwam zelfs met een heel werkstuk, daar word ik 
heel blij van!  

 

Nieuws uit de Ouderkamer, 
Op donderdag 7 februari  wil ik met de ouders van  
de peuters iets lekker gezonds maken , want het 

thema deze maand is Hatsjoe!  

Hier hoort ook gezond eten bij. 
Als je mee wilt doen aan deze activiteit, kom dan 
maandag langs bij mij in de ouderkamer. 
Ik hoop dat deze leuke activiteit door kan gaan , 
dus meld je aan! 
 

Op maandag 25 februari om 8.30 uur is er weer  
een informatie bijeenkomst voor ouders van de 
peuters over het nieuwe thema. 

Tot ziens in de ouderkamer. 
Marja Kohlmeijer. 

 
www.basisschooldevijfsterren.nl 
De website van De Vijf Sterren! 

 

 

Uit Voorschool De Vijf Sterren : Tel. 020 636 00 08 

Groepen:  Paarse- en Oranje ster 
 

Jarige peuters: 
Brian  09-02 
Allan  09-02 
Isra 17-02 
 

Mededelingen: 
Alle knuffels en Puk weer beter! 
De kinderen hebben genoten van het `Doktertje spelen`  
in de themaruimte. Alle knuffels en Puk zijn weer beter.  
In de huishoek in de klas kunnen de kinderen nog over dit 
thema verder spelen.  
 

Met een boekje in een hoekje, 
De themaruimte hebben we nu ingericht met boekjes en 
bijbehorende spullen. We stimuleren de kinderen om 
boekjes te bekijken en verhalen na te spelen en er over te 
vertellen. 
 

Een terugblik op de open dag, 
De open dag van de Voorschool was op 23 januari goed 
bezocht. Ook hebben ouders die dag ingeschreven voor 
de Voorschool waardoor de wachtlijst wederom is 
toegenomen. Dit hadden we een jaar geleden niet durven 
dromen. Wat er gaat gebeuren om de kinderen van de 
wachtlijst te kunnen plaatsen is nog in voorbereiding. 
Zodra er iets bekend is zullen we het u laten weten. 
 

KIJK-registratie en oudergesprekken, 
Op dit moment worden de KIJK registraties voor wat 
betreft de ontwikkeling van de peuters gedaan. U krijgt 
een uitnodiging om de registratie en de ontwikkeling van 
uw peuter met de juf te bespreken. We streven ernaar om 
dit voor alle peuters voor de voorjaarsvakantie af te 
ronden.  
 
Afscheid van Ineke van der Haak, 
Ineke van der Haak, onze leidinggevende gaat genieten 
van meer vrije tijd. Zij stopt hierdoor met haar 
werkzaamheden op De Vijf Sterren. 
Wij wensen haar heel veel plezier in de vrije uren! 
 

        
 

Vrije dagen de komende periode:  
Voorjaarsvakantie  18-02 t/m 22-02  
 

Groetjes van de juffen Hafida, Marjan, Luella en Brenda.  
 
De volgende  

        
                                           komt uit op vrijdag 1 / 3 /2019. 
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