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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 6, nummer 9    Vrijdag 1/3/’19 
 

Belangrijke data: 
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 
Vr. 15/3: Stakingsdag, alle leerlingen vrij. 
Ma. 18/3: Opening project: fotografie. 
 

Mededelingen, 

Geboren, 

 

 
Alweer beschuit met muisjes.… 

Meester Floris ( de gymmeester) is, zaterdag 23 februari, 
vader geworden van een prachtige zoon.  

Zijn naam is Fedde. Wij feliciteren papa, mama en zijn 
grote zus met de geboorte van hun zoontje/broertje.    
                          

Rapportgesprekken, 
Op donderdag 7 maart en dinsdag 12 maart vindt de  
1e ronde rapportgesprekken plaats. 
 

Afgelopen donderdag 28/2, vandaag: vrijdag 1/3 of 
uiterlijk maandag 5/3, heeft/krijgt u de uitnodiging met 
de datum en tijd waarop u, met uw zoon of dochter, 
verwacht wordt. Een rapportgesprek duurt ongeveer  
10 minuten. Heeft u n.a.v. het rapportgesprek behoefte 
aan een langer gesprek, dan maken wij graag een nieuwe 
afspraak met u. 
 

Bericht voor ouders van groep 1 en 2!!! 
Geachte ouders, 
Wij willen u graag uitnodigen voor het succesvolle 
project: Kijk op de wijk! Uw kinderen leren door dit 
project heel veel over fotografie.  
Voor de start van het project op maandag 18 maart  
willen we u vragen om een kwartiertje langer bij uw kind 
op school te blijven, voor een superleuke opdracht!  
Geef dit bericht alstublieft door aan alle ouders van de 
groepen 1 en 2.         De projectcommissie 
 

Gevonden voorwerpen, 
Nog eenmaal: Is uw zoon/dochter iets kwijt? 
Loop even langs bij juf Janny, er hangen heel veel 
gevonden voorwerpen aan de kapstok. (soms zelfs 
hele gymtassen, met inhoud) 

            
De Vreedzame School, 
 

Nieuws vanuit de onderbouw: 
Vakantie: 
We zijn weer begonnen. Alle kinderen hebben, na ruim 

een week vakantie, er weer zin in.  
 

Nieuw thema:  

Maandag zijn we begonnen met het nieuwe thema : 

de Boerderij en de Lente.  

             
 

De juffen waren  verkleed als boerinnen.  
 

Artis:  
De kinderen zijn op woensdag 13 februari naar Artis 

geweest en was een gezellige dag. Iedereen heeft kunnen 

genieten van de dieren in Artis.  
 

          
 

Rapport:  
Op donderdag  7 maart en dinsdag 12 maart zijn er 

rapportgesprekken.  
 

Nieuwe leerlingen:  
Er zijn veel nieuwe kinderen in de onderbouw. We heten 

alle nieuwe ouders van harte welkom.  
 

Zijn er vragen of u wilt wat weten, dan kunt u, na 

schooltijd, altijd met de leerkracht een afspraak maken. 
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In verband met de grote toename van het aantal 
leerlingen starten wij op maandag 11 maart de instroom 
groep voor kleuters die net 4 jaar zijn geworden. Zij gaan 
naar school van maandag tot en met donderdag. 
Juf Esin is de juf van de instroom groep. 

BMR-DTP-vaccinatie,                
De GGD Amsterdam verzorgt de BMR/DTP-vaccinaties 
voor alle negenjarige kinderen.  Voor wie? In 2019 
worden de kinderen geboren in 2010 gevaccineerd. Ook 
de kinderen geboren in 2009 die niet zijn verschenen op 
de vorige oproep kunnen hieraan meedoen. De kinderen 
krijgen twee prikken. Iedere prik beschermt tegen drie 
ziekten.  1 prik tegen: bof, mazelen en rodehond (BMR) 

 1 prik tegen: difterie, tetanus en polio (DTP) Beide 
prikken worden op dezelfde dag gegeven, in iedere 
bovenarm één.  
  

De eerste groep wordt in maart 2019 
gevaccineerd, Zie overzicht 
postcodes maart 2019.   

 

Prik gemist? Heeft uw kind de prik gemist? Kom dan naar 
één van de vaccinatiedagen in Amsterdam. 
 

Priklocaties: 
Woensdag 20 maart 2019 – 10.00 – 16.30 uur Sporthal 
Wethouder Verheij Polderweg 300 1093KP Amsterdam 
Betaald parkeren!  
  

Woensdag 27  maart 2019 – 10.00 – 16.30 uur Frans 
Otten Stadion IJsbaanpad 43 1076 CV  Amsterdam  
  

Voor meer informatie: www.ggd.amsterdam.nl/BMR 
 

Schoolvoetbal, 

     
 

De voetbal-teams van De Vijf Sterren hebben het prima 
gedaan. Mede, dankzij alle supporters, hebben wij er 
weer drie mooie bekers bij. Het meisjes-team is derde 
geworden. Het ene jongens-team is vijfde geworden en 
het andere team is eerste geworden. Zij staan nu in de 
grote finale. Meer informatie volgt. 
 

Jarigen, komende periode, 
MAART 

3 Fay-Cenella 1/2 Blauw 
5 Youssri 1/2 Geel 
5 Esilâ 1/2 Blauw 
7 Dilainy 8A 

 

 

7 Sofia 4B 
7 Nassim 6A 
7 Meyra 3B 
8 Roumaisae 8B 
10 Yasar 1/2 Rood 
10 Sara 5A 
12 Kayra 1/2 Blauw 
13 Lani 8B  

 
Beeldende vorming,  

Doe mee met de wedstrijd!  
Paasei versieren 
 

Waar: Inleveren bij juf Marieke 

Wanneer: voor 16 april 

Tijd: voor 14.00 uur 
 

1 Kook een ei 
2 Versier je ei (kleuren, met papier versieren, alles mag !) 
3 Lever je ei in bij juf Marieke 
4 Juf Marieke maakt van alle eieren een tentoonstelling in 
de hal. Je hoeft geen eierdop mee te nemen. 
Zorg dat je bij je ei een naamkaartje maakt! 
5 Er zijn verschillende prijzen te winnen 
 

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

Groepen:  Paarse- en Oranje ster 
 

Jarige peuters: 
Safouan 10-03 
Cheraitely 12-03 
Indy  13-03 
 

Mededelingen: 
Het nieuwe thema! 
Het nieuwe thema “Jonge dieren op de boerderij” is 
begonnen. Door afwezigheid van Marja is er geen 
ouderinfo over dit thema in de ouderkamer geweest, 
maar in de gele infofolder kunt u lezen wat we in de klas 
allemaal doen. Heeft u nog vragen, dan kunt u  die 
natuurlijk stellen aan de juffen. 
Natuurlijk is het leuk als u een bezoekje brengt aan een 
boerderij. Daarna kan uw peuter ons vertellen wat hij of 
zij allemaal heeft gezien. 
 

Rustig spelen in de themaruimte, 
De themaruimte hebben we nu ingericht met de 
boerderijdieren groot en klein, de stal, hooi en boekjes. 
Om de woordenschat uit te breiden zullen we zeker ook 
de namen van de kleine dieren niet vergeten. 
 

KIJK-registratie en oudergesprekken, 
Als het goed is heeft u een oudergesprek gehad over de 
ontwikkeling van uw peuter of is de afspraak gemaakt. 
Laat u het even weten als dit nog niet is gedaan? 
 

Afscheid van Ineke van der Haak, 
Snik, snik, want het is vandaag 28 februari,  officieel de 
laatste dag voor Ineke op De Vijf Sterren en we gaan haar 
enorm missen.  U heeft in een brief die u van TintelTuin  
via de mail heeft ontvangen al gelezen dat per 1 maart 
Jitske Veenboer haar gaat vervangen. 
 

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

        
                                           komt uit op vrijdag 15 / 3 /2019 
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