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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 7, nummer 5    Vrijdag 22/11/’19 
 

Belangrijke data: 
ma. 25/11: Studiedag team, alle leerlingen vrij. 
Do. 28/11: Schoenzetten op school voor de onder-  
              en middenbouw. 
do. 05/12: Sinterklaasfeest 
 

Mededelingen, 

 

 

Wat is er 

met de Sint 

aan de hand? 
 

Meester Jaap heeft een gesprek gehad met de Sint! Maar 
weet je wat? Sinterklaas klonk niet zo blij. Misschien ligt 
het aan mij, maar het leek of de Sint geen zin had. Ik snap 
er niets van. Misschien had hij last van de treinreis of zo. 
Wat ook wel gek was. Hij had het ook steeds over de 
regen in Nederland. Sinterklaas laat zich nooit door het 
weer tegenhouden! Wat zou er toch aan de hand zijn? 
Misschien had hij teveel zorgen over of hij op tijd in 
Nederland aan zou komen.  
 
Iets heel anders: Toen ik vroeg wat hij op dit moment aan 
het doen was, zei de Sint dat hij een soort voorstelling aan 
het geven was voor zijn lachpieten.  
Ik vroeg: Wat voor voorstelling dan? 
Sint: Ik probeer moppen, grapjes en geintjes te vertellen. 
En ik wacht af of de mop geslaagd is.  
Ik: Hoe weet u dat dan?  
Sint: Ik luister of de Lachpieten lachen.  
Ik: Maar die lachen toch altijd, daarom heten ze toch 
Lachpieten?  
Sint: Oh ja dat is waar. Dan vraag ik de volgende keer 
gewone Pieten.  
Sint als moppentapper, die kende ik nog niet.  
Hopelijk heeft hij op 5 december wel weer zin en maakt 
hij leuke grapjes!  
 

Sint- en Pietengym, 
Op vrijdag 29 November en maandag 2 December  
is er weer Sint- en Pietengym tijdens de gymlessen. 
De kinderen mogen op beide dagen tijdens de gymles  
hun Pieten- /Sinterklaaspak aan.  
 

Ouderbijdrage, 
De dure decembermaand komt er weer aan. Wij vragen 
daarom dringend om de Ouderbijdrage voor schooljaar  
‘19/’20 te voldoen. Dan kunnen wij er weer een 
feestmaand voor de kinderen van maken. 

            
De Vreedzame School, 
 

Nieuws vanuit de onderbouw: 
Sinterklaas: 
Sinterklaas is weer in het land! De kinderen zijn druk in de 
weer met het maken van een verlanglijstje, het maken 
van een mijter en/of baret, het tellen van pepernoten en 
het inpakken van cadeautjes.  We oefenen Sinterklaas-
liedjes en we kijken elke dag het Sinterklaasjournaal.  
De kinderen leren de letters: 

                            
           S van Sint            en de           P van Piet.  
 

Belangrijke data van Sinterklaas activiteiten: 
26 november: pepernoten bakken 
28 november: schoen zetten  
5 december: Sinterklaas komt langs op school 
 

Studiedag: 
Maandag 25 november is een studiedag. De kinderen 
gaan dan niet naar school.  

 
Breinkracht voor de bovenbouw, 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Op donderdag 21 november is Breinkracht begonnen op 
onze school . Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 hebben 
zich hiervoor kunnen aanmelden met een sollicitatiebrief. 
Alle leerlingen hebben een plekje bij Breinkracht 
gekregen. Zij zijn ingedeeld op maandag, dinsdag, 
woensdag of donderdag. We leren hoe onze hersenen 
functioneren en hoe je het beste kunt leren. Niet alleen 
werken we aan bepaalde vakken om nog eens extra te 
oefenen. We doen ook proefjes, spelen IQ-spelletjes, 
filosoferen om ons brein te leren kennen en… om te 
ontdekken dat ons brein ons soms in de maling neemt!  



 

De schoolfotograaf, 
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen, waarvan 
geen foto’s zijn besteld,  een briefje van de 
schoolfotograaf meegekregen. Heeft u het vorige briefje 
gemist? U kunt nog foto’s nabestellen tot 30 november. 
 

Schoen-zetten, 
Donderdag de 21ste november hebben de leerlingen uit de 
groepen 4 en 5 een briefje meegekregen over het schoen-
zetten op school. Op 28 november mogen de leerlingen 
uit de groepen 1 t/m 5 op school hun schoen zetten. Het 
schoen-zetten is altijd een feestje. Nu maar snel de 
Sinterklaasliedjes leren en zingen, dan komt er vast een 
presentje in de schoenen. 
 

Nieuws vanuit Beeldende Vorming 

      

 

 

Wat hebben de leerlingen  

van de groepen 3 en 4 hard 

gewerkt aan hun lampion ! 

 

Leeuwen, olifanten, tijgers  

en vissen zijn er gemaakt. 

We zijn nu al weer druk bezig met de Sinterklaas 

werkjes. De groepen 6, 7 en 8 maken hun  

Sinterklaas surprise thuis. Heb je knutselmaterialen 

nodig? Kijk dan eens bij de Action, zij hebben heel 

veel knutselmaterialen en het is niet al te duur. 

Je kunt een cadeaubon winnen als je de mooiste 

surprise van je groep maakt. Zet hem op! 
 

Schoolbasketbal, 
Het schoolbasketbal is weer begonnen en ook De Vijf 
Sterren doet daar weer aan mee. Er wordt gespeeld op  
de woensdagmiddagen. De eerste twee wedstrijd dagen 
zitten er alweer op. Publiek is natuurlijk altijd welkom.  
 

Jarigen, komende periode, 
November 
23 Talat 7B 
23 Ayoub 7B 
24 Ayse 6A 
25 Anjani 7B 
26 Arwa 4A 
26 Safae 4A 
26 Amin 3C 
26 Safouane 7B 
27 Mohammed 7A 
28 Noor 5A 
28 Abjot 4B 
29 Youssef 7B 
29 Imran 8A 
30 Aeysha 6B 

DECEMBER 
1 Daisy 1/2 Rood 
1 Emir 7A 
1 Gyllsavio 4A 
1 Muhammet 3B 
2 Nilovar 7B 
5 Keano 6A 
6 Youssef 8B 
6 Ming 4A 
7 Sayfuddine 3B 
9 Mi'angel 3A 
11 Sofia 5B 
11 Azra 1/2 Groen 
12 Umut 4B 
13 Julio 7A  

 
 

 

 
Na hard werken is het zover: de AMOS leerlingenraad  
heeft vanaf deze week een eigen website 
(http://amosleerlingenraad.nl/).  
Hierop is te lezen wat we doen, waar we aan werken,  
wanneer we bij elkaar komen en hoe leerlingen, leerkracht 
en, ouders en geïnteresseerden ons kunnen vinden.  
 

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

Jarige peuters: 
Oranje groep: geen jarigen 
Paarse groep:  Raffaéle  27-11 
Witte groep:  Anthony 1/12 
  Helen  6/12 
 

Mededelingen: 
De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land en de gezellige 
liedjes klinken weer in de klassen. Natuurlijk gaan we 
onze schoen ook dit jaar weer bij de haard of kachel 
zetten. De peuters van de Oranje Ster maken zelf een 
schoen en voor de peuters van de Paarse- en Witte Ster is 
het de bedoeling dat ze op donderdag 28 november een 
eigen schoen meebrengen. 
 

Het Sintfeest in de klas, 
Op donderdag 5 december komt de Sint met zijn Pieten 
ons bezoeken. Het is de bedoeling dat de peuters op tijd 
op school zijn, zodat ze vanuit de klassen de aankomst 
kunnen zien. De peuters van de Witte Ster komen met 
hun juffen in de andere klassen van de Voorschool om 
ook voor het raam te kunnen kijken. Daarna, als de Sint 
even in de klas is geweest, vieren de juffen met de 
peuters het Sintfeest in de eigen klassen. We gaan op  
5 december gewoon om 12.30 uur uit. 
 

Vrije dagen/bijzondere dagen de komende periode: 
Maandag  25-11 Voorschool gesloten 
Woensdag  27-11 Voorschool open 
Woensdag  18-12 Voorschool open 
Vrijdag   20-12 Voorschool gesloten 
Kerstvakantie  21-12-2019 t/m 05-01-2020 
Maandag  06-01 Voorschool gesloten 
Woensdag  08-01 Voorschool open 
 

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

        
        van 2019, komt uit op vrijdag 13/12/2019 

http://amosleerlingenraad.nl/
http://amosleerlingenraad.nl/

