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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 6, nummer 12    Vrijdag 12/4/’19 
 

Belangrijke data: 
ma. 15/4: laatste kans versierd ei in te leveren 
ma. 15/4: Lentewandeling Sterretjes 
di. 16/4: Lentewandeling groep 1/2 Groen 
            Lentewandeling groep 1/2 Geel 
di. 16/4: 1e dag Cito-eindtoets groep 8 
wo. 17/4: Paasontbijt/Paasbrunch. 
wo. 17/4: 2e dag Cito-eindtoets groep 8 
do. 18/4: Schoolreisje groepen 3 t/m 7 
do. 18/4: 3e dag Cito-eindtoets groep 8 
vr. 19/4: Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij,  
  start Meivakantie 
ma.   6/5: Start school weer 
di.   7/5: Lentewandeling groep 1/2 Rood 
            Lentewandeling groep 1/2 Blauw 
wo.   8/5: De Sterretjes naar de Stadshoeve 
vr. 10/5: Stadshoeve: groep 3A 
di. 14/5: Vreedzame School-les ouders,  
            onderbouw, 8.30 uur. 
wo. 15/5: Vreedzame School-les ouders,  
            middenbouw, 13.30 uur 
 

Mededelingen, 
De schooltuin-lessen, 
In de week van 6 mei beginnen de buiten-schooltuin-
lessen voor de groepen 6. Dat wordt weer lekker harken 
en schoffelen in de tuin en als er goed naar de 
meester/juf van de schooltuin geluisterd wordt en als je 
goed nadoet wat er voor gedaan wordt. Krijg je na 
verloop van tijd heerlijke groente, kruiden en prachtige 
bloemen mee naar huis. Denkt u aan kleding die vies mag 
worden? 
  

Paasontbijt/Paasbrunch, 
Op woensdag 17 april 2019  is het paasontbijt.  
We starten om 08.30 uur. De groepen 8 gaan brunchen 
op hun eigen tijd in verband met de Citotoets.  
- De kleuters gaan eieren zoeken en worden daarover 

apart geïnformeerd.  
- Ook  dit jaar nemen de kinderen hun eigen bord, beker 

en bestek mee (voorzien van naam) alsmede een 
plastic zak voor de vieze spullen.   
 

School-handbal, 

Het Schoolhandbal-team is afgelopen woensdag 

derde geworden. Kortom, weer een beker er bij in de 

prijzenkast. Netjes gedaan, jongens! TOP! 

            
De Vreedzame School, 
 

Nieuws vanuit de onderbouw: 
Afsluiting fotoproject:  
Gezellig dat u er was, om te kijken naar de mooie foto’s 
die uw zoon of dochter heeft gemaakt. In de grote 
centrale hal heeft u de foto’s zien hangen die een 
bijzondere betekenis hebben. U kunt dit zien aan de 
technieken ( de manier van fotograferen) die de kinderen 
tijdens dit project hebben geleerd.  
 

Paasontbijt:  

 

Op woensdag 17 april hebben de 
kinderen een gezellig paasontbijt. Alle 
kinderen nemen deze ochtend een 
eigen gekookt eitje mee. Bij een 
paasontbijt hoort een eitje.  

 

Voorjaarsvakantie  
De kinderen hebben 
voorjaarsvakantie vanaf 
vrijdag 19 april tot en met 
5 mei 2019. De kinderen zien 
wij weer op maandag 6 mei. 
We wensen u en de kinderen 
een fijne vakantie toe.  

 

 
 

Nieuws vanuit de groepen:  
 
 

 
 

In de groepen zijn we druk bezig met het 
werken aan de verschillende doelen: de 
kinderen zijn nu bezig met de letter r en het 
vouwen van 16 vierkantjes, het oefenen met 
de getallenrij en met de hoeveelheden die 
daarbij horen. De kinderen leren wegen 
(balans),de kinderen leren over zwaar en 
licht.  

 

Dinsdag 14 mei kunt u om 8.30 uur een vreedzame school 
les bijwonen in de groep van uw kind in de onderbouw.  

                   

Lente wandeling:  
Op dinsdag 7 mei gaan groep rood en groep blauw naar 
de schooltuinen voor een lente wandeling. 



            

Beeldende vorming: 
De groepen 6A-6B hebben bij mij prachtige 
zelfportretten geverfd in de stijl van Rembrandt  voor 
het fotografieproject. 
Daarbij moesten ze ook een grote witte kraag 
ontwerpen zoals de rijke mensen droegen in de 
Gouden Eeuw. 
Met dit portret gaan ze op de foto , het eindresultaat 
kunt u terugzien op de expositie! Komt dat zien! 
 

Start inschrijving naschoolse activiteiten 

SPORT,  periode 3 
Periode naschoolse activiteiten ( 13 Mei tot 5 juli) 
De sporten die bij ons op school aangeboden worden zijn:  
Handbal  (groepen 3-4-5) 
Korfbal   (groepen 3-4-5) 
Smashbal (groepen 6-7-8) 
 

Nieuws uit de ouderkamer, 
Door familie-omstandigheden, in deze Sterrenstof 
nog geen stukje van Marja Kohlmeijer, oudercontact. 
Wij wensen juf Marja heel veel sterkte! 
 

Herinnering:       De Stadshoeve, 
Zou u een keer met uw zoon of dochter op de boerderij 
willen kijken? Dat kan nog! Kom kijken op de Lammetjes-
dagen. Op zondag 14 april, van 11.00 – 15.00 uur. U kunt 
lammetjes aaien, de rubberlaarzen-wandeling maken, 
pony’s knuffelen en borstelen, kijken naar de koeien die 
bij goed weer de wei ingaan en lekker eten en drinken. 
 Er wordt een bijdrage gevraagd van € 3, 50 p.p. 
 

Jarigen, komende periode, 
APRIL 

13 Dilvin 1/2 Geel 
13 Ayaz 1/2 Rood 
14 Reyhan 5A 
15 Achraf 4B 
16 Définejah 1/2 Rood 
17 Aysen  1/2 Geel 
17 Djaydonley  4A 
18 Paweet 7B 
19 Gijandro 8A 
19 Luis 3A 
20 Irem 5A 
23 Ensar  1/2 Rood 
24 Rodaina 4B 
25 Lina 3A 
25 Inci 1/2 Groen 
25 Russell 1/2 Groen 
25 Emir 1/2 Blauw 
27 Lionisha 1/2 Rood 
28 Nusta 7B 

 

MEI 
 1 Zakaria 8A 
1 Yassin 5A 
1 Mazen 7A 
2 Harun 7B 
2 Mahher 7B 
2 Isra 1/2 Blauw 
3 Nadir 3B 
4 Ismael 7A 
6 Riad 3B 
6 Eralio 6A 
7 Kinay 1/2 Blauw 
8 Mahir 1/2 Blauw 
9 Oumniya 6A 
9 Imane 4B 
9 Michael 7B 
11 Safa 6B 
11 Marwa 5A 
12 Sandra 1/2 Blauw 
13 Marwan 7A 
15 Jayden 7A 
15 Iskay  5A 
15 Rumi 5B 

 

 

Ook in de meivakantie 

organiseert Stichting 

Wijsneus leuke workshops 

voor de leerlingen.  

Ook ouders kunnen aan sommige workshops 

meedoen! Heeft u interesse? De link naar de 

nieuwsbrief van stichting Wijsneus is:  

 https://mailchi.mp/4e9c45a1f3a9/nieuw-

stichting-wijsneus-start-met-workshop-in-de-

vakantie-1794725  

 

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

Groepen:  Paarse- en Oranje ster 
 

Geboren, 
Bij de familie Radaelli is een zoontje geboren.  
Zijn naam is Samuel. Wij feliciteren papa en mama met de 
geboorte van hun zoontje en Elia, Raffaele en Ricardo  
met de geboorte van hun broertje. Van harte gefeliciteerd. 
 

Jarige peuters:  

Neray-Lee 17-04  

Reagan  22-04  
 

Mededelingen:  

Volgende week, donderdag 18 april, vieren we met de 

peuters het Paasfeest. We gaan verschillende 

Paasactiviteiten doen in de gymzaal. We gaan op 

zoek naar de Paashaas en natuurlijk vergeten we de 

eieren niet. Die dag is ook de afsluiting van het 

thema.  
 

Op 6 mei starten we met het thema “Beroepen”. 

Beroepen van papa’s en/of mama’s. En wat doet je 

papa en/of mama dan? U kunt er thuis al over 

vertellen aan uw peuter en dan kan uw peuter het ons 

misschien weer vertellen. De ouderinfo is op 

maandag 6 mei om 8.30 uur voor alle peuterouders in 

de huiskamer.  
 

Vrije dagen de komende periode: 

De voorschool is net als de basisschool gesloten van:  

Goede vrijdag 19-04 t/m zondag 05-05  

Hemelvaartsdag 30-05 en vrijdag 31-05  
 

Groetjes van de juffen Luella, Marjan, Hafida en 

Brenda.   

                      
De volgende  

        
                                           komt uit op vrijdag 17 / 5 /2019 
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