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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 7, nummer 3    Vrijdag 11/10/’19 

 

Belangrijke data: 
vr. 11/10: Artis-bezoek groepen 7. 
di. 15/10: Herfstwandeling groep 1/2 Blauw en 
              groep 1/2 Groen. 
vr. 18/10: Studiedag team, alle leerlingen vrij. 
Herfstvakantie: ma 21/10 t/m vr. 25/10 
do. 31/10: 1e middag/avond voortgangsgesprekken. 
di. 05/11: 2e middag/avond voortgangsgesprekken. 
 
In het weekend van 26 op 27 oktober gaat de klok weer 
op Wintertijd. Dat wil zeggen dat de klok weer een uurtje 
achteruit (terug) mag. 
 

Mededelingen, 
Nog één maal: 
Betaal de vrijwillige ouderbijdrage, eventueel met 
de Stadspas!!  
Alleen komende week nog € 5,- korting per leerling.  
De kosten per leerling zijn € 50,- vóór de herfstvakantie 
en € 55,- per leerling, na de herfstvakantie. 
 

De leerlingenraad van Amos, 
Amos, ons bestuur, heeft een leerlingenraad. 
Van elke school is een leerling vertegenwoordigd 
in de leerlingenraad.  
Voor onze school is dat Safa Chekri  groep 7B. 
 
Geboren, 
Dariano Garcia Disla (groep 7A) heeft niet één maar twee 
zusjes in een keer gekregen. Het team van De Vijf Sterren, 
feliciteert Dariano met de geboorte van zijn zusjes en de 
ouders met de geboorte van hun dochters.  
Wij wensen het hele gezin veel geluk en gezondheid. 
 

Nieuws uit de ouderkamer, 
Na de herfstvakantie beginnen de peuters met een nieuw 
thema "licht en donker" . De informatie bijeenkomst is  
op donderdag 31 oktober om 8.30 uur.  
U bent van harte welkom. 
 
Op maandag 4 november is er een leuke activiteit , we 
gaan kaleidoscopisch knutselen. 
Als u wilt weten wat dat inhoudt, kom dan langs in de 
Ouderkamer om 8.30 uur. 
Ik hoop u allen te zien. Alvast een fijne vakantie. 

       Marja Kohlmeijer, oudercontact. 

             
De Vreedzame School, 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Op dinsdag 1 oktober is de inspectie bij ons op school 
geweest. 
De inspecteur heeft gesproken met leerkrachten en 
kinderen, gekeken naar beleidsdocumenten en 
klassenregistraties. 
De onderdelen zicht op ontwikkeling, samenwerking, 
pedagogisch klimaat en kwaliteitscultuur zijn 
beoordeeld. 
Normaal gesproken worden de beoordelingen 
voldoende of onvoldoende gescoord maar op De Vijf 
Sterren zat er zelfs een goed bij. 
Dat is best uitzonderlijk. 
U begrijpt dat ik trots ben op het team van onze 
school dat een dergelijke mooie prestatie heeft 
neergezet. 
Hieronder een korte samenvatting van de bevindingen 
en complimenten. 
 

Thea Michel 
 

Algemeen: opvallende energie van de medewerkers, 

je hoort het ‘onderwijshart’ terug in gesprekken. 
 

Zicht op Ontwikkeling: voldoende 
Sterrenkracht is een spannend traject, maar de 
inspectie heeft er het volste vertrouwen in dat ze weten 
wat ze doen.  
  

Samenwerking: goed 
Samenwerken en met en van elkaar leren is 
vanzelfsprekend op De Vijf Sterren. Het oordeel 'goed' is 
gegeven vanwege de wijze waarop wordt 
samengewerkt met de vele externe partners. 
 

Pedagogisch Klimaat: voldoende 
Het voorbeeldgedrag is zichtbaar bij de leerlingen, daar 
ligt de kracht van de school.  
  

Kwaliteitscultuur: voldoende  
Iets nieuws doen is vanzelfsprekend op De Vijf Sterren, 
de uitdaging is borging. Sta stil bij wat je hebt, houd het 
vast en breng het onder woorden. 



 

Nieuws vanuit Beeldende Vorming 
In groep 5B wordt bij Wereldzaken gekeken naar de 
werking van sluizen. Bij Beeldende vorming hebben de 
leerlingen, in groepjes,  zelf sluizen gemaakt. De 
werkstukken hangen in de gang. Komt u de komende tijd 
uw zoon of dochter naar school brengen? Werp dan eens 
een blik op de werkstukken. Het is echt de moeite waard 
en de leerlingen kunnen er veel over vertellen. 

 
Nieuwsbrief noord bsv  
De afgelopen week heeft uw kind kennisgemaakt met 
floorball. Het is een soort ijshockey in de gymzaal. 
Is uw kind ook al met enthousiaste verhalen over floorball 
thuisgekomen? Het is een nieuwe, snelle en makkelijke 
sport om te doen. Er zijn weinig regels en je hebt weinig 
nodig.  
 

Wat bieden we aan? 
Je kunt floorballen bij de 
“Agents” op woensdagmiddag, 

16:00 - 17:00 in de 
gymzaal van de Mgr 
Beckerschool. Het adres van de gymzaal is: 
Volendammerweg 160, 1024 JR Amsterdam. 

Je moet je aanmelden. Scan de bovenstaande QR code 
met de camera van je smartphone  en vul alles in. 
 

Wat heb je nodig? 
1. Zaal schoenen (gymschoenen) 
2. gymkleding  
3. water  
4. je beste beentje voor/  

je enthousiasme om iets nieuws te leren 
 

We bieden twee varianten aan qua betaling: 
1) 5 lessen voor 15 euro. 
2) 2 lessen gratis proberen, daarna word je de rest van 
het jaar lid van de vereniging m.b.v. jeugd sport fonds. * 
De gymmeester/-juf of wij kunnen je daarmee helpen! 
 

Wanneer beginnen we? 
We starten de BSV op woensdagmiddag 9 oktober.  

• BSV 1: 9 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 6 

november, 13 november 

(Geen les 23 oktober i.v.m. herfstvakantie) 

• BSV 2: 20 november, 27 november, 4 december, 11 

december, 18 december 

(Geen les woensdag 25-12 en 1-1 i.v.m. kerstvakantie) 

• BSV 3: 15 januari, 22 januari, 29 januari, 5 februari, 12 

februari 

(Geen les woensdag 19 februari i.v.m. Voorjaarsvakantie) 

• BSV 4: 26 februari, 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 

maart 
 

NSA: Uw kind kan zich ook opgeven voor de NSA 
(naschools activiteit) floorball zoals in de school IJsbreker 
en Overhoeks op donderdagmiddag. 
 

Er is ook een “18+ uurtje” als u het ook  wilt proberen op 
woensdags 19:30 - 20:30 in Oost. Meld u aan bij 
floorballamsterdam@gmail.com Heeft u vragen dan kan u 
het zelfde mail adres gebruiken  

 

Nieuws vanuit de onderbouw: 

Letter i en letter k 
Naast de letter i hebben de kinderen ook de letter k 
geleerd. Er zijn veel woorden bedacht met de letter k.  
De kinderen hebben bij een tekening van zichzelf het 

woord ik gestempeld.  
 

Kinderboekenweek 
Woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek begonnen 
met een voorleesontbijt.  Op vrijdag 4 oktober hebben de 
kinderen in de grote gymzaal een voorstelling gezien in 
het kader van de Kinderboekenweek. Het was een 
interactieve, muzikale voorstelling over het prentenboek 
'Met Muisje Gijs op Wereldreis'.  
 

 
 

Herfstwandeling 
Dinsdag 8 oktober hebben de groepen rood en geel onder 
leiding van een boswachter een herfstwandeling in de 
buurt van de school gemaakt. De kinderen hebben mooie 
dingen verzameld, waaronder eikels en bladeren in 
verschillende kleuren. Onderweg kwamen we ook veel 
paddenstoelen tegen. Na afloop van de wandeling 
hebben de kinderen van de gevonden herfstspullen een 
mooi werkje gemaakt.  
Dinsdag 15 oktober gaan de groepen blauw en groen dit 
doen. Veel plezier! 

                                           
 

Studiedag en herfstvakantie 
Vrijdag 18 oktober is een studiedag. De kinderen gaan dan 
niet naar school. Aansluitend is de herfstvakantie van 
maandag 21 oktober tot en met vrijdag 25 oktober.  
 

Huiswerkmap 
Na de herfstvakantie starten we met de huiswerkmappen. 
Graag ontvangen wij, uiterlijk maandag 28 oktober de 
huiswerkmappen retour, zodat alle kinderen op dinsdag 
29 oktober de huiswerkmap met de nieuwe 
weekopdracht mee naar huis kunnen nemen. De 
huiswerkmap met het gemaakte huiswerk, graag de 
maandag daarop weer inleveren op school. Elke dinsdag 
krijgen de kinderen de map met nieuwe opdrachten weer 
mee naar huis.  
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Jarigen, komende periode, 
Oktober 
12 Bilal 6B 
12 Melike 3C 
13 Jasmeet 1/2 Rood 
16 Nada 5A 
16 Ahmet 1/2 Groen 
17 Rana 4A 
18 Jaroli 6B 
19 Soraya 8A 
20 Rabah 1/2 Groen 
21 Emin 5A 

 

22 Hayrunisa 7A 
25 Yousef 1/2 Rood 
26 Dariano 7A 
26 Rayan 1/2 Groen 
27 Jay-Ann 3B 
27 Zineb 3B 
28 Miquel 1/2 Blauw 
28 Elia 1/2 Groen 
29 Janaica 8A 
30 Reda 1/2 Blauw 
30 Khaoula 5B 

 
 

 
 

                   
Het leek een natte bedoeling te worden, afgelopen 
woensdag in Artis, maar het is uiteindelijk een prima, 
droge dag geworden. Nu zijn de leerlingen bezig met hun, 
zelfgemaakte,  foto’s en verslagen. 

 

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

Jarige peuters: 
Joris    17-10 
Mohamed Amin  17-10 
Deniz    20-10 

 
Mededelingen: 
De nieuwe Witte Ster breidt zich steeds meer uit en 
ook de Paarse- en Oranje Ster raken met de nieuwe 
kindjes al vol.  
Welkom voor alle nieuwe kindjes en ouders en we 
hopen dat u een enorm leuke tijd bij ons heeft. 
 
Na de Herfstvakantie starten we met het nieuwe thema 
“Herfst/Licht en donker.” Op maandag 28 oktober 
openen we het thema in het donker. Spannend!!!!  
 
Op donderdag 31 oktober is er een info over het 
nieuwe thema in de huiskamer. 
 
Op woensdag 16 oktober is er school voor de peuters in 
plaats van 18 oktober. 
 
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 1/ 11 /2019 


