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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 5, nummer 1    Vrijdag  15 / 9 /’17 
 

Welkom terug in schooljaar ‘17/’18. 
Weer terug van vakantie en alweer druk met school en 
werk. Toch willen wij iedereen een goed en leerzaam 
schooljaar wensen. Er is weer heel wat te vertellen,  
dus we gaan maar gauw aan de slag. 
 

Belangrijke data: 
Di.  26/09 “Infomarkt” 15.30 – 18.00 uur. 
Do. 28/09 groepen 6 gaan naar Artis 
Vr.  29/09 groepen 4 gaan naar Artis 
Vr.  03/11  groepen 8 gaan naar Artis. 
 

Mededelingen, 
Het ophalen van de leerlingen, 
 

Beste ouders, 
 

De groepen 3 t/m 5 komen door één deur naar buiten. 
Dat is altijd een heel gedoe, maar het gaat gelukkig steeds 
goed.  
 

Maar…. wij hebben een verzoek aan u… 
 

Op dit moment is het zo druk, dat de leerlingen in het 
gedrang komen en dat kan toch nooit de bedoeling zijn. 
 

Wij verzoeken de ouders om wat afstand van de groepen  
te houden, als de groepen naar buiten komen. 
Als de groepen op hun plek staan, kunt u uw  
zoon/dochter ophalen bij zijn/haar groep. 
 

De groepen 5 gaan voor het hek van de Tinteltuin staan. 
De groepen 3 gaan voor het raam van juf Brenda staan. 
De groepen 4 gaan naast de groepen 3 staan.  

 

Betaal nu de vrijwillige ouderbijdrage met de 
Stadspas!! 
Heeft uw kind een Stadspas? 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.  
 

Dit project loopt vooralsnog alleen dit schooljaar en is 
bedoeld om te voorkomen dat er twijfel ontstaat of 
leerlingen waarvoor de ouderbijdrage niet is voldaan  
mee mogen met de uitstapjes.  
 

Bij deze Sterrenstof ontvangt u een brief met 
uitgebreidere informatie. 

            
De Vreedzame School, 
 

Uit de kleuterbouw, 
 

Beste ouders,  
De kleuters zijn het schooljaar goed begonnen. De 
kinderen hebben de eerste schoolweek gewerkt aan hun 
eigen hartjes die nu mooi op de deuren hangen. Ook zijn 
ze begonnen met het maken van de verjaardagskalenders 
waar ze dit jaar weer de klassen mee rond mogen. Er 
werd meteen geoefend met het verschil tussen breed en 
smal en het op volgorde leggen van groot naar klein.  
 

Wist u dat.... 
  

- wij bij de kleuters altijd op woensdag gymmen.  
Alle kleuters hebben hiervoor gymschoenen nodig 
voorzien van naam. U kan deze gymschoenen aan  
de groepsleerkracht geven. 
- wij op school erg gezond eten. In de ochtend eten  wij 
groente en/of fruit met water en in de middag   een 
broodje met water. Pakjes drinken, daar zit vaak erg veel 
suiker in, soms wel 5 suikerklontjes en in een croissant 
een pakje boter. Erg lekker maar niet bepaald gezond, 
zeker niet om iedere dag te eten of te drinken! 
- wij op school als verjaardagtraktatie maar één ding 
mogen trakteren. Het liefst een gezonde traktatie.  Veel 
leuke ideeën hiervoor vindt u op het internet.  
Is de traktatie toch meer dan één ding, dan gaat de rest 
helaas weer mee terug naar huis.  
 

Denkt u nog even aan het z.s.m. meenemen van de 
thuiswerkmap en het rapport? 
 

 
 



 

Nieuws uit de Ouderkamer: 
Luizencontrole: De kinderen  van de Vijf Sterren hebben 
geen hoofdluis. Hartelijk gefeliciteerd allemaal! 
De volgende luizencontrole zal plaats vinden na de 
Herfstvakantie op woensdag 8 november.  
Hartelijk dank dames van de ouderraad voor het 
controleren van alle hoofden op De Vijf Sterren. 
 

Schoolkalender: U heeft inmiddels de schoolkalender 
ontvangen. Op deze kalender staan alle activiteiten en 
andere belangrijke  dagen.  Houdt u de kalender in de 
gaten?  Wellicht staat er een activiteit bij die uw interesse 
heeft. U bent van harte welkom in de ouderkamer of 
groep van uw dochter of zoon.  
 

Alle kinderen doen mee!  
Gratis sporten en nog veel meer!: 

Bent u in het bezit van een stadspas of heeft u een sociaal 
minimum inkomen? Dan heeft uw kind recht op 
voorzieningen van de Gemeente Amsterdam.  
Uw kind mag dan gratis sporten of gebruik maken van het 
cultuurfonds. Meer informatie is te krijgen bij Nathalie of 
de ouder- kind adviseur van onze school. 
 

Ouderhulpbriefje: U krijgt straks van ons het verzoek  
voor de ouderbijdrage. Bij deze brief vindt u de 
“Ouderhulpbrief”.  Heeft u nog wat tijd over om ons te 
helpen op school? U kunt dit aangeven op de 
ouderhulpbrief en inleveren bij de leerkracht van uw kind. 
 

Marja: Helaas is Marja nog steeds niet aanwezig op 
school. Heel veel beterschap Marja! 

             Hartelijke groeten, Nathalie 

 
Jarigen, komende periode, 
September: 
17 Romaissa Abdelhadi (2009) 5A 
17 Khouloud Amezguiou (2006) 8C 
18 Maysae ait Messaoud (2010) 4B 
19 Ikram Douhri (2008) 5A 
19 Wassima Hammouch (2011) 3A 
21 Tugce Karakis (2012) 1/2 Rood 
25 Daryl Anico Flores (2007) 7B 
25 Rojayno Esseboom (2011) 1/2 Geel 
26 Amin Mousaoui (2009) 5B 
28 Erkan Ayik (2005) 8B 
28 Jahlaya Ghanie (2008) 5A 
28 Sümeyye Kiliç (2008) 6B 
28 Arda Simsek (2007) 7A 
29 Anis Chikri (2008) 5B 

 

 

De Artisbezoeken staan alweer voor de deur, 
Groepen 6 naar Artis 
Op donderdag 28 september zullen de groepen 6 naar 
Artis gaan. Wij vertrekken om 8.30 uur en zijn om 14.00 
uur weer terug op school. De kinderen nemen, net zoals 
op een gewone schooldag, een pauze hap en een lunch 
mee in een rugtas.  
In Artis zullen wij een les bijwonen over bedreigde dieren. 
We ontdekken in de les waardoor dieren en planten 
bedreigd worden of uitsterven. We leren wat de 
eigenschappen zijn van dieren en planten die overleven. 
En welke rol de mens speelt bij het al dan niet overleven 
van dieren en planten.  
Wat kan de mens doen om het tegen te houden? 
Ook zullen wij een bezoek brengen aan Micropia. 
’s Werelds enige museum waar de onzichtbare wereld  
van micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, 
zichtbaar worden gemaakt.  

Groepen 6 gaan op 28/9, groepen 4 op 29/9 en 
groepen 8 op 3 november naar Artis. 

 

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

Jarige peuters:  
Souhaila Bouaziz   18/9   en  Elsayed Ibrahim   29/9 

 

Mededelingen:  
We hopen dat u allemaal heeft kunnen genieten van een 
fijne vakantie. Het gaat altijd snel voorbij, maar we zijn blij 
om u allemaal en de kinderen weer te zien. Het thema is 
op dit moment “Oef wat warm”, maar met deze storm, 
regen en zonnige perioden kunnen we goed gebruik 
maken om de kinderen uit te leggen wat de 
tegenstellingen zijn. De oudercontactjuf Marja is nog niet 
op school waardoor er nog geen informatieochtend of 
middag voor de ouders over het thema is gegeven. 
Natuurlijk krijgt u de info wel op een overzicht met tips 
wat u thuis kunt doen.  
 

We wensen juf Marja veel beterschap en hopen haar snel 
weer te zien. 
 

Bij deze Sterrenstof krijgt u een koelkastbriefje waarop 
alle vrije-, feest-, vakantie- en studiedagen vermeld staan 
voor dit schooljaar. Alle andere activiteiten die komen, 
kunt u lezen in de infobrief die u krijgt tijdens of voor een 
nieuw thema.  

 

Wij hebben dit schooljaar 2 stagiaires: 

Rumeya, ma/di in groep Oranje- en Roze ster 
Evi, do/vr in groep Paarse- en Witte ster 
 
De Sterrenstof kunt u ook lezen op de website van de 
basisschool als u hem gemist hebt. 
www.basisschooldevijfsterren.nl 

Groetjes van de juffen Hafida, Hilal, Luella, 
 Marjan, Eline en Brenda. 

De volgende  

        
                                           komt uit op vrijdag 29 / 9 /’17. 
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