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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 7, nummer 2    Vrijdag 20/9/’19 

 

Belangrijke data: 
di. 24/9: Informatiemiddag, 16.30 tot 17.00 uur. 
wo. 02/10: Start Kinderboekenweek, met ontbijt. 
vr. 04/10: Dierendag 
di. 08/10: Herfstwandeling, 1/2 rood en 1/2 geel 
vr. 11/10: Artis-bezoek groepen 7. 
vr. 18/10: Studiedag team, alle leerlingen vrij. 
Herfstvakantie: ma 21/10 t/m vr. 25/10 
 

Mededelingen, 
Groepen 5 nog even NIET naar Artis, 
De groepen 5 gaan vrijdag 4 oktober NIET naar Artis. 
Op de kalender staat deze datum wel, maar dat zou 
betekenen dat de leerlingen van de groepen 5 weer een 
zwemles moeten missen. Het is geen afstel, maar uitstel. 
Wij gaan kijken naar een nieuwe datum. 
 

 
KinderBoekenWeek, 2 t/m 11 oktober, 
Ook op De Vijf Sterren doen wij natuurlijk mee aan de 
KinderBoekenWeek. Het thema van dit jaar is: REIS MEE! 
Woensdag 2 oktober openen wij de Kinderboekenweek 
met een ontbijtje met een voorlezende gast in de klas. 
 

Rapporten weer op school, 
De vakantie ligt al weer een paar weken achter ons. Alle 
nieuwe leerlingen hebben kunnen wennen. We gaan weer 
over op het normale schoolleven. Dat wil ook zeggen, dat 
we weer gaan vragen om de rapporten weer mee naar 
school te geven.  
 

Betaal nu de vrijwillige ouderbijdrage, kan  
  eventueel ook met de Stadspas!! 
Snelle betalers worden beloond met korting. Wie voor  
de herfstvakantie betaalt krijgt € 5,- korting per leerling. 
De kosten per leerling zijn € 50,- vóór de herfstvakantie 
en € 55,- per leerling, na de herfstvakantie. 
 

Heeft uw kind een Stadspas? U kunt iermee uw vrijwillige 
ouderbijdrage voldoen. Meld u bij juf Janny (bij de 
hoofdingang). Zij scant de pas, waarna de gemeente het 
bedrag voor de ouderbijdrage op de rekening stort.  
 

Voor groep 8 komen daar nog de kosten voor kamp bij. 

             
De Vreedzame School, 
 

Nieuws vanuit de onderbouw: 
Wat is er belangrijk vanuit de onderbouw: 
De kinderen zijn gestart met het circuit. Tijdens het 
werken in het circuit zijn alle kinderen bezig met de 
doelen die ze aan het oefenen zijn. De kinderen zijn 
enthousiast begonnen en hebben er erg veel zin in. 
De kinderen zijn aan het oefenen met de letter i. (we 
spreken de letters fonetisch uit), weet u dit niet vraagt u 
het aan de juf. 

 

De letter I 
  

Dinsdag 24 september is er voor u een 
informatiemiddag: zie mail bericht. 
 

Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek:  

het thema is: “REIS MEE”! En duurt tot en met  
vrijdag 11 oktober.  
 

Herfst: 
Maandag 23 september starten wij in de onderbouw met 
het thema :“ Herfst”! 
 

                           
 

Op dinsdag 8 oktober gaan groep geel en rood een 
herfstwandeling maken dan maken de kinderen kennis 
met alles wat met de herfst te maken heeft. 
 

Vragen: 

Heeft u als ouder vragen, maak dan een afspraak met 

de leerkracht. 
 

Herinnering, informatie-middag, 
Dinsdag 24 september houden wij de jaarlijkse 
informatiemiddag. Deze keer hebben we er weer voor 
gekozen, om de ouders in de klassen te ontvangen. In de 
klas krijgt u uitleg over het werken in de groep, wat de 
leerlingen te wachten staat, de regels en afspraken in de 
groep van uw zoon/dochter enz. 



 
De Huiswerkmap, 
We willen met u als ouder samenwerken aan de 

ontwikkeling van uw kind. Dit doen we o.a. door 

huiswerk mee te geven. Vanaf groep 1 krijgen kinderen 

een oefenblad mee, zodat u als ouder op een leuke, 

speelse manier bij kan dragen aan de ontwikkeling van 

uw kind. In de hogere groepen is het belangrijk dat de 

kinderen thuis rust hebben om aandacht te besteden 

aan het huiswerk. De ervaring leert dat kinderen 

begeleid moeten worden in het leren maken en plannen 

van hun huiswerk en dat zij daarbij de ondersteuning 

van hun ouders of verzorgers nodig hebben. 

Vaardigheden die geleerd worden door (het leren 

maken van) huiswerk zijn bijvoorbeeld ‘plannen’ en 

‘studeren’. 

Het is fijn als er een regelmaat is met het ‘thuiswerk’ 

of huiswerk dat uw kind mee naar huis neemt. Elke 

dinsdag (en bij de kleuters op maandag) gaan de 

mappen mee naar huis.  

Andere vaardigheden die we aanleren door huiswerk 

mee te geven zijn:  

· Wennen aan schoolwerk mee naar huis te nemen en 

   op tijd weer mee terug te brengen.  

· Het leren begrijpen van opdrachten, deze noteren  

   en zelfstandig maken.  

· Het leren studeren.  

· Zelfstandigheid bevorderen  

En zo draagt ook ons huiswerkbeleid bij aan een 

betere kwaliteit van het onderwijs.  
 

                        
 

Nieuws vanuit Beeldende Vorming 
Ook dit jaar mogen de oudste kleuters op dinsdag  
in kleine groepjes komen knutselen in het Bevo 
lokaal. Dan kunnen ze alvast een beetje wennen  
aan "boven" en zien ze hun vriendjes van vorig jaar  
in de groepen 3 hard werken. 
Er zijn al mooie paddenstoelen gemaakt met klei  
En we hebben gewerkt met Geoleum, dat lijkt op  
een linoleumafdruk. 
Ik hang de werkjes op in de gang bij de grote hal, 
misschien is het leuk om ze eens te komen  
bekijken! 

 
Jarigen, komende periode, 

 
Okt. 
2 Cherviraylo  1/2 Geel 

3 Nisa  6B 

3 Ajani  5B 

4 Bilal  6B 

6 Maryam  5B 

7 Belinay  4B 

9 Ilayah  5B 

10 Nadim  5B 

11 Moreno  1/2 Gr. 
 

September 
   

23 Siraç  3B 

24 Rayan  1/2 Geel 

25 Keomy  8B 

25 Kymarley  3A 

25 Rojayno  4A 

26 Ilyas  1/2 Gr. 

26 Dani  1/2 Bl. 

26 Amin  7B 

28 N'quensio  3A 

28 Jahlaya  7A 

28 Sümeyye  8B 

29 Anis  7B 

30 Alperen  3B 

30 Lucia  8A 
 

 

Uit Voorschool De Vijf Sterren : Tel. 020 636 00 08 
Groepen: Paarse Ster/Oranje Ster/Witte Ster 
 

Jarige peuters: 
02/10 Insaf 
03/10 Fatima 
03/10 Rayhana 
04/10 Kursad 
04/10 Mina 
 

Mededelingen: 
Jaqueline is op vakantie t/m 29-09. Hierdoor zijn er wat 
verschuivingen van Brenda uit de Paarse Ster en Marjan 
uit de Witte Ster om de combifunctie op te vullen in de 
basisschoolgroepen. 
Vanaf 30-09 is Jaqueline weer terug en ziet het er als  
volgt uit: 
- Op ma/di/do is Jaqueline in de basisschoolgroepen en 
op vrijdag is Brenda in de basisschoolgroep. 
 

Dan vervangt Jaqueline, Brenda in de Paarse Ster. 
 

Van 2 t/m 12 oktober besteden we aandacht aan de 
Kinderboekenweek met als thema “Reis mee!” 
Instappen en het avontuur opzoeken! Een rondje op de 
fiets door de buurt of een ruimtereis door het heelal? 
Spannend! 
 

Vrije dagen de komende periode: 
Vrijdag 18-10 Studiedag 
Herfstvakantie 19-10 t/m 27-10 
 

Groetjes van de juffen Luella, Sema, Marjan, Debbie, 
Hafida, Brenda en Jaqueline. 
-------------------------------------------------------------------------- 
De volgende 

        
         komt uit op vrijdag 11/ 10 /2019 


