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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 5, nummer 4    Vrijdag  10/11/’17 
 

Belangrijke data: 
za. 11/11  Sint Maarten, dit schooljaar in het weekend, 
 (maar het zal vast niet ongemerkt voorbij gaan.) 

vr. 17/11  Afsluiting fotografieproject.  
 (Rooster, zie elders in de Sterrenstof) 
di. 21/11 CAP-test, (deel) groep 8 leerlingen 
do. 23/11 1e ronde Voortgangsgesprekken, 1e dag 
di. 28/11 1e ronde Voortgangsgesprekken, 2e dag 
wo. 29/11 Studiedag, alle leerlingen vrij. 
 

Mededelingen, 
Ouderbijdrage, 
Wij willen de ouders, die de ouderbijdrage nog niet 
hebben betaald, vragen om dit a.u.b. voor 15 november 
te doen. Langzaam maar zeker is het tijd om inkopen voor 
Sint en Kerst te gaan doen, maar zonder geld gaat dat 
helaas niet. 
 

Mentorproject, 
Het mentorproject, voor leerlingen van groep 8, is 
afgelopen dinsdag weer begonnen. Aansluitend aan de 
schooldag komen de leerlingen bij elkaar. Zij eten een 
hapje, drinken een slokje en gaan aan het werk. De les 
duurt tot 16.00 uur. Daarna gaan de leerlingen met de 
mentor naar de hoofdingang en van daar naar huis. 
De leerlingen zijn gestart met het project: VO-overstap. 
 

Waar werken de leerlingen van groep3 aan, 
In de groepen 3 beginnen wij nu met Kern 3. 
Deze Kern begint met het Ankerverhaal  
"De keizer en zijn 1000 dokters". 
Het thema is dan ook "Hoe voel jij je?" 
De maan kinderen gaan weer 5 nieuwe letters leren, 
de d-oe-z-ij-h. Deze letters worden aangeboden 
d.m.v. de woorden doos-doek-zee-ijs-haar. 
De zon kinderen gaan aan de slag met woorden 
waarin de sch, de ng/nk , de eind-d en de  
eind-b in voorkomen. 
De woordenschat wordt uitgebreid met een nieuwe 
lijst woorden die de kinderen mee naar huis krijgen. 
Het is leuk als de kinderen spulletjes van thuis 
meenemen die te maken hebben met ‘ziek zijn’ voor 
in de themakast.  
Op dit moment zijn de kinderen volop bezig met het 
fotografieproject. Zij hebben zelf foto's gemaakt op de 
hoedjes-dag en zij hebben spulletjes van thuis mee-
genomen zodat zij daar ook foto's van kunnen maken. 

 
 
 
 

            
De Vreedzame School, 

 

                                Klik                                             
      KIJK!     
                             Dit is mijn wijk! 
       

Een fotografieproject in ónze buurt 
 

Wij nodigen jullie uit, op vrijdag 17 november, voor 

de presentatie van het fotografieproject waar de 

kinderen afgelopen tijd aan gewerkt hebben! 
  

 Presentatie 
in de klas 

Expositie- 
bezoek 

Groep 7a en 7b 11:30-11:45 11:45-12:00 

Groep 1/2 geel 
en 1/2 blauw 

11:45-12:00 12:00-12:15 

Groep 1/2 groen 
en 1/2 rood 

12:00-12:15 12:15-12:30 

Groep 3a en 3b 12:15-12:30 12:30-12:45 

Groep 5a en 5b 12:30-12:45 12:45-13:00 

Groep 4a en 4b 12:45-13:00 13:00-13:15 

Groep 6a en 6b 13:00-13:15 13:15-13:30 

Groep 8a, 8b, 8c 13:15-13:30 13:30-13:45 
 

In het schema hierboven ziet u welke groep aan de beurt 
is om een presentatie te geven en wanneer u met hen de 
expositie kunt bezoeken. 
 

Thuis oefenen met de tafels, in de groepen 5, 
De kinderen van de groepen 5a en 5b zijn momenteel 
thuis hard aan het oefenen om de tafels te leren! De 
leerkrachten zijn ongelooflijk trots op het resultaat, want 
in 6 weken tijd zijn de kinderen ontzettend goed vooruit 
gegaan en er komt steeds een tafel bij. 
Maandag 13 november krijgen de kinderen een tempo 
toets van de tafels 3, 4, 5, 6 en 9 en stiekem hopen de 
leerkrachten dat de kinderen allemaal een voldoende en 
hoger halen.  De ouders/verzorgers willen wij via deze 
weg nogmaals bedanken voor hun hulp en inzet bij het 
oefenen. 
 Groetjes: Martina, Ellen, Caroline en Ingrid  



 
Sinterklaasnieuws, 
Vol verwachting klopt ons hart !  
Alle voorbereidingen voor het sinterklaasfeest zijn al  
weer in volle gang. De school wordt binnenkort prachtig 
versierd door de ouderraad en de kinderen gaan fijn 
sinterklaasliedjes oefenen.  
Ook dit jaar verwachten wij dat Sint met zijn roet- en 
sterrenpieten weer op bezoek komt. 
Om de aankomst op dinsdag 5 december zo goed 
mogelijk te laten verlopen, gaan de deuren van de school 
gewoon om 8.20 uur open. Alle kinderen gaan naar hun 
klas en houden de jas aan.  
De ouders zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom bij 
de viering maar wij verzoeken u om zo snel mogelijk naar 
het schoolplein te gaan, dus niet in de klas of in de gangen 
te blijven hangen.  
Om 8.40 uur gaan alle groepen naar buiten, de kleuters 
krijgen begeleiding van de groepen 7 en 8. We gaan 
allereerst gezellig samen zingen en dan maar hopen dat 
de Sint komt……….  
Na de ontvangst gaan alle kinderen weer naar binnen en 
daar vieren we het feest verder.  
Let op : dit jaar hebben we wat meer tijd, de kinderen zijn 
gewoon tot 14.00 uur op school !  
 

Lootjes trekken, groepen 6 t/m 8, 
De groepen 6,7 en 8 vieren het feest met surprises, 
daarvoor trekken ze lootjes in de klas op vrijdag 24 
november. We maken er een feestelijke dag van ! 
 

Jarigen, komende periode, 
NOVEMBER: 
13 Tyshaira Nassy 5A 
13 Ree-Shannely Telgt 8A 
15 Lina Iseliouen 3A 
17 Ayoub Douhri 8A 
18 Dania Boezerman 5A 
19 Carmina Yaacoub 8A 
20 Christiana Abaidoo 
1/2 Geel 

20 Narjiss el Bouazzaoui 6B 
21 Aaliyah Doorson 1/2 Geel 
22 Ilker Selvi 1/2 Rood 
23 Talat Cinar 5B 
23 Ayoub Ben Saïd 5B  

 
 

Ouderkamer nieuws,  
Dinsdag 14 november van 8.45 - 9.15 uur in  
groep 7B: 
Informatiebijeenkomst “Rekenenen”. U bent uitgenodigd 
om een rekenles bij te wonen in de groep van uw zoon of 
dochter.  
 

Woensdag 15 november van 8.45-9.15 uur in de 
ouderkamer: 
De ‘VoorleesExpress’ zorgt ervoor dat kinderen met een 
taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang 
komt er een vrijwilliger bij u thuis om voor te lezen. 
Samen met de ouders proberen we dat  leesplezier een 
vaste plek krijgt in het gezin.  
 

Woensdag 15 november Luizen controle: 
worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. 
 

Woensdag 22 november om 8.30 uur in de ouderkamer: 
Vragenuurtje met de directie. Heeft u nog een leuke tip of 
een mooie vraag? U bent welkom, de koffie staat klaar! 
  Vriendelijk groet, Marja en Nathalie 

 

Uit de kleuterbouw, 
YESSSSS 18 november is het weer zover!! Dan komt onze 
goede Sint weer in het land!  
Bij de kleuters gaan wij natuurlijk ook weer Sinterklaas 
vieren, hopelijk komt hij ons ook bezoeken op  
5 december. En als wij lief zijn, mogen wij misschien  
onze schoen weer zetten!! 
Ook worden wij bakkerspieten en gaan wij op vrijdag  
24 november en op vrijdag 1 december zelf echte 
pepernoten bakken! 
Daarnaast leren wij ook de letter P van piet. heeft u nog 
mooie spullen voor op onze letter tafel?? 
 

 En nog meer mooi nieuws, de leerlingen van groep 2 
krijgen in kleine groepjes sinds kort echt Handvaardigheid 
les van juf Marieke. Om alvast te oefenen voor volgend 
jaar in groep 3. De eerste keer hebben zij geknutseld met 
het onderwerp sprookjes. Spannend wat het 
eindresultaat is... 
  

En wist u dat wij prachtige verteltassen hebben die u kan 
ophalen in de ouderkamer om thuis te lezen. Natuurlijk in 
overleg met Nathalie of Marja. Ook hebben wij 
zwerfboeken, deze mag u meenemen naar huis. Is het 
voorlezen een beetje moeilijk dan hebben wij ook nog de 
voorlees expres!! Vraag voor meer informatie aan de 
leerkracht van uw kind. Ook is een bezoek aan de bieb erg 
leuk en gratis, doen dus! Genoeg mogelijkheid om lekker 
te lezen. Lezen is leuk!!   
 

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

  

Jarige peuter: Amin Bansi  26/11 
 

Mededelingen: 
Juf Hilal heeft met niersteenaanvallen in het ziekenhuis 
gelegen. Gelukkig is ze weer thuis en gaat het al weer wat 
beter met haar. Misschien zien we haar volgende week 
weer even in de klas.  
 

Een opsteker voor de ouders. Er zijn prachtige creatieve 
lampionnen gemaakt op de koffieochtenden. TOP!!! 
 

Maandag starten we met het nieuwe thema. Tijdens dit 
thema besteden we aandacht aan de decembermaand 

met natuurlijk Sinterklaas en Kerst, maar ook licht en 
donker en lekker/gezond eten.  

Wilt u voor de Sinterklaas-ouder-activiteit oude 
kinderschoenen meenemen? Die gaan we tijdens de 
koffieochtenden op 23 en 24 november versieren.  
De kinderen zijn heel enthousiast over uw versierde 
lampion en zullen ook heel enthousiast zijn als ze op  
27 november de door u versierde schoenen bij de kachel 
kunnen zetten.  

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

 

De volgende  

        
                                           komt uit op vrijdag 24 / 11 /’17. 
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