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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 7, nummer 4    Vrijdag 1/11/’19 
 

Belangrijke data: 
di. 05/11: 2e middag/avond voortgangsgesprekken. 
wo. 06/11: Onderwijs-staking, alle leerlingen vrij. 
di. 12/11: Vreedzame School les ouder Onderbouw 
wo. 13/11: Vreedzame School les ouder Middenbouw 
wo. 20/11: Vreedzame School les ouder Bovenbouw 
In de kalender staat dat er op 14 november een 
Ouderbijeenkomst Vreedzame school is, 
Deze bijeenkomst gaat helaas niet door. 
 

Mededelingen, 
Beste ouders, Bellen is een heel algemeen verschijnsel 
tegenwoordig. Toch willen wij u vragen het bellen in 
school zo veel mogelijk te beperken. 
 

Nieuws vanuit de onderbouw: 
Thema licht/donker 
Maandag 28 oktober zijn we gestart met het thema 
licht/donker. In de kleine speelzaal hebben de juffen een 
schimmenspel laten zien aan de kinderen (foto).  
De kinderen oefenen in de klas met het schimmenspel.  
De kinderen zijn ook druk bezig met het maken van een 
lampion voor St. Maarten (11 november).  
 

 
Letter 'n' 
Naast de letter i  en de letter k hebben de kinderen ook 
de letter n geleerd.   
 

Staking op 6 november 
Op 6 november gaan de leraren staken. De kinderen gaan 
dan niet naar school.  
 

Vreedzame School les bijwonen op 12 november 
Op dinsdag 12 november nodigen we de ouders van harte 
uit om van 08.30-09.00 uur een les van de Vreedzame 
School bij te wonen in de klassen van de onderbouw.  

            
De Vreedzame School, 
 

Nieuws vanuit Beeldende Vorming 
11 november is de dag …….. 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 zijn alweer druk 
bezig met het maken van een mooie lampion voor 
Sint Maarten! 
Dit jaar met het thema dieren, we hebben voor 
olifanten, tijgers, leeuwen en vissen gekozen. 
Denkt u zelf aan een lampionstokje ? Die kunnen ze 

helaas niet zelf maken 😃 
 

 
• Wil je beter Nederlands leren spreken?  

• Wil je weten wat er op school gebeurt?  

• Wil je thuis je kind kunnen helpen?  

Taal & Ouderbetrokkenheid  
Maandagmiddag van 12:00 tot 14:00 uur 
Woensdagochtend van 8:45 tot 11:45 uur 

Met uitzonderingen van studiedagen, vakanties en 
stakingen natuurlijk! 

Hierom starten we op 11 november. 
 

Aanmelden kan bij Marja en Janny 
neem je BSN nummer mee! 

 

 



 

 

Taal & Ouderbetrokkenheid  
De cursus is gratis en twee keer in de week en die tijd 
moeten ouders ook echt vrij kunnen maken tenzij ze 
werken, dan volstaat 1 keer ook. Ouders van de school 
kunnen zich aanmelden bij Marja en Janny. Zij hebben 
aanmeldformulieren, BSN nummer is het belangrijkst. 
Bij vragen kunnen de ouders direct contact opnemen met 

Jael van den Berg, 06-14291787 
  

Ouders kunnen hun taal verbeteren rondom schoolzaken 
zodat ze hun kinderen beter kunnen begeleiden. 
Het is geen vervanging van een inburgeringscursus. 
Mochten mensen andere vragen hebben over taalleren 
dan kunnen zij terecht bij docent Maaike, mij of Marja. 
Mochten er ook buurtbewoners geïnteresseerd zijn dan is 
het enige criterium voor toelating, het hebben van een 
kind onder 12 jaar.    

  Vriendelijke groet, 

Jael van den Berg 

Ik werk alle dagen behalve woensdag 
 

Nieuws uit de ouderkamer, 
Op maandag 4 november is er om 8.30 uur een workshop 
Caleidoscopisch knutselen. Dit is een  
vrije manier van knutselen. Als jullie mee willen  
doen kom dan gezellig langs in de ouderkamer. 
 

Donderdag 7 november gaan de ouders van de peuters de 
lampion maken voor hun peuter.  
We beginnen om 8.30 uur. 
 

Donderdag 14 november is er een ouderbijeenkomst 
Vreedzame school van 8.30 tot 9 00 uur. deze is voor alle 
ouders van onze school. 
 

Maandag 18 november is er weer een bijeenkomst met 
Natasja Kammeron , onze ouder-kind adviseur . Deze 
begint om 8.45 uur. 
 

Op donderdag 21 november is er een informatie ochtend 
voor de ouders van de peuters met als thema Sinterklaas 
en Kerst. 
 

Er is zo als u ziet veel te doen in de ouderkamer , 
ik hoop u dan ook allen te zien . 

Tot ziens in de ouderkamer. 
Marja Kohlmeijer, oudercontact 

 

Jarigen, komende periode, 
November 
5 Jahmayro 8A 
5 Gene 1/2 Blauw 
5 Beri 1/2 Rood 
5 Sayfedine 1/2 Geel 
8 Amin 6B 
8 Felichairo 1/2 Rood 
9 Meysam 5B 
10 Bodhi 6B 
12 Hossam 7B 

18 Dania 7A 
20 Narjiss 8B 
20 Aziany 1/2 Groen 
22 Ilker 3C 

 

 
Beste ouders,  
Wij gebruiken (officieel) drie ingangen om de school in te 
gaan. Op die manier hopen wij het zo veilig mogelijk te 
maken voor de leerlingen. 1) De kleuters gaan de school in 
door de grote ingang, aan de kopse kant van de school.  
2) De bovenbouwgroepen, plus de groepen 5, gaan via de 
deur naast de deur van Spin naar binnen. 
3) De groepen 3 en 4 maken gebruik van de deur, in de 
hoek van het schoolplein.  
 

Bij het naar huis gaan om 14.00 uur maken wij gebruik van 
dezelfde ingangen/uitgangen. 
Bij de trap van de bovenbouw is het enorm druk. Ondanks 
de enorme drukte willen er de laatste tijd steeds vaker 
ouders de school in, tegen de stroom in. Beste ouders, 
kunt u even wachten tot de leerlingen het pand verlaten 
hebben en dan de school in gaan? Dat maakt het overzicht 
houden voor ons een stuk eenvoudiger. 
 

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

Jarige peuters: 
3/11 Newa 
4/11 Rabia 
16/11 Eymen 
16/11 Louay 
 

Mededelingen: 
We hadden vorig jaar niet kunnen denken dat er op dit 
moment 3 voorschoolgroepen met 16 kinderen per groep 
vol zijn. Top dat de weg naar de Voorschool weer heeft 
toegenomen. Wel super jammer dat er toch ook een 
percentage peuterouders de beslissing moeten nemen 
om niet te komen of zelfs te moeten stoppen ivm voor 
hun toch te hoge kosten. 
 

Het nieuwe thema `Licht en Donker` is gestart en de info 
voor de ouders in de huiskamer is geweest. Als u er niet 
was is het belangrijk dat u de ouderinfofolder goed leest. 
Daarin staan ook de data´s van activiteiten voor U. In een 
apart stukje in de ze Sterrenstof leest u ook info vanuit de 
huiskamer. 
 

Dit thema bestaat uit 3 delen: St. Maarten, Sinterklaas en 
Kerst waarin we activiteiten aanbieden op alle 
ontwikkelingslijnen. 
 

Vrije dagen/bijzondere dagen de komende periode: 
25-11 Studiedag 
27-11 Woensdag naar school 
 

Groetjes van de juffen Luella, Sema, Marjan, Debby, 
Hafida, Brenda en Jaqueline. 
_____________________________________________ 
De volgende 

        
         komt uit op vrijdag 22/11/2019 


