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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 7, nummer 6    Vrijdag 13/12/’19 
 

Belangrijke data: 
do. 19/12 Kerstviering 
vr. 20/12 Alle leerlingen om 12.00 uur vrij. 
ma. 23/12 Start Kerstvakantie 
ma.  6/1/2020, Studiedag team, alle leerlingen vrij. 
di.  7/1 start school weer.  

Mededelingen,            
Beste ouders/ verzorgers van groep 1 t/m 8, 
We hebben nog wat aanvullende mededelingen voor u 
i.v.m. het kerstdiner op donderdag 19 december 2019: 
 

1. Maandag 16 december De kinderen nemen hun eigen 
plastic zak met bestek, bord, beker/glas voorzien van 
naam mee naar school.  
 

2. Er is een Kerstkoor, de kinderen van het koor gaan voor 
u zingen van 17.30 uur tot 18.00 uur 
 

3. Donderdag 19 december Inloop voor het kerstdiner 
van 17. 45 uur tot 18.00 uur. Alleen via de hoofdingang en 
de middenbouw ingang. 
 

4. Het kerstdiner is van 18.00 uur tot 19. 00 uur.  
 

5. Ophalen na het Kerstdiner:  
Groepen 1/2, 3, 4 en 5 worden uit de klas gehaald.  
Komt u uw kind om 19.00 uur halen?! 
 

6. Ophalen broertjes/ zusjes: Geef a.u.b. een 
toestemmingsbrief voorzien van handtekening mee als 
broers/zussen elkaar op moeten halen na afloop, anders 
mogen leerkrachten de broers/zusjes niet meegeven. 
 

7. Ouders: Het Kerstdiner start om 18.00 uur. 
Wij stellen het op prijs als u dan echt het lokaal verlaat.  

Wij hebben er super veel zin in!! 
Met Warme & Vriendelijke Kerstgroeten, 

       De Kerstcommissie, de Ouderrraad en het Team! 
 
Het Kerstdiner, 
De leerlingen hebben afgelopen dinsdag, de inmiddels 
bekende brief, met strookje meegekregen. In de brief 
wordt gevraagd of u iets voor het kerstdiner in de klas wil 
maken. Dat mag van alles zijn:  Nederlandse -, Surinaamse 
-, Turkse -, Chinese -, Marokkaanse -, Ghanese hapjes of 
wat mogelijk is. (wilt u even aangeven welk vlees er in het 
gerecht zit, dan kunnen we allemaal mee-eten) 
Als het lukt is dat fijn, lukt het niet, geen probleem. 
We vragen u het strookje weer in te leveren, dan weten 
we of er nog iets extra’s geregeld moet worden. 

            
De Vreedzame School, 
 

Nieuws vanuit de onderbouw: 
Thema Kerst 
Sinterklaas is vertrokken naar Spanje en de klassen zijn 
inmiddels versierd met lichtjes, kerstbomen en andere 
kerstdecoratie. Ook maken de kinderen mooie kerst- 
versieringen voor in de klas. We oefenen kerstliedjes, 
want op donderdag 19 december gaan de kinderen onder 
schooltijd liedjes zingen bij de kerstboom in de hal.  
 

         
 

Kerstdiner op donderdag 19 december 
Er is een kerstkoor. De kinderen van het koor gaan voor u 
zingen van 17.30 uur tot 18.00 uur. Het kerstdiner start in 
het lokaal om 18.00 uur en duurt tot 19. 00 uur. U kunt 
uw kind(eren) dan bij het lokaal weer ophalen.  

 
Kerstvakantie 
Vrijdag 20 december hebben de kinderen om 12.00 uur 
kerstvakantie. Op maandag 6 januari is er een studiedag. 
De kinderen gaan op dinsdag 7 januari weer naar school. 
 

   Het team van de onderbouw wenst jullie allemaal 

     hele fijne feestdagen! En tot in het nieuwe jaar! 
 

Maandag geen gym op school,  
                       maar schoolschaatsen voor groep 8, 

 
 

Op maandag 16 december vervallen de gymlessen . 
De groepen 8 gaan maandag, net als voorgaande jaren 
naar de ijsbaan op het Buikslotermeerplein. De 
leerlingen kunnen daar meedoen aan schoolschaatsen.  



 

Nieuws uit de Ouderkamer. 
Voorlichting Heldin (EHBO) cursus. 
Maandag 16 december om 8.30 uur in de ouderkamer. 
Wat leer je tijdens de cursus? 
 

• Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. 
• Hulp vragen: aan wie vraag je hulp en hoe doe je 

dat? 
• Duidelijk communiceren: als de dokter je niet 

serieus neemt. 
• Omgaan met lastige situaties: je grens aangeven . 

 

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en je ontvangt een 
erkend EHBO-diploma.  
Lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan naar de 
voorlichting, je kunt je dan ook inschrijven voor de cursus! 

Ik hoop op een grote opkomst. 
Marja Kohlmeijer, oudercontact 

 

Nieuws vanuit Beeldende Vorming 
Ach, wat hadden de leerlingen 
van groep 3B goed gewerkt 
aan het Sinterklaashuis ! 
Helaas hebben we dat 
opgeruimd omdat de Sint is 
vertrokken, we zijn nu bezig 
met kerststerren vouwen met 
op de achtergrond mooie 
kerstliedjes. 

 

 
Met de bovenbouw leerlingen schrijven en knutselen 
we kerstkaarten voor eenzame ouderen in de buurt, 
dat leek ons een mooie kerstgedachte. 
Ik wens u alvast fijne dagen en een gezond 2020 !  

juf Marieke 
 

Jarigen, komende periode, 
DECEMBER 
15 Mohamed 5B 
16 Efe 7B 
18 Aysenur 6A 
20 Kayleigh 1/2 Geel 
20 Giandro 8B 
22 Reda 3C 
23 Fatih 8A 
24 Delvanio 4B 
25 Rayan 8A 
26 Kay'Lyann 1/2 Groen 
26 Dyajomy 7B 
26 Youssef 1/2 Rood 
30 Maryam 5A 
30 Ri'vaingely 3C 
30 Mikael 6B 
 

 

JANUARI 
1 Nizar 1/2 Groen 
4 Leroy 8B 
4 Ayman 3C 
4 Judella 3C 
4 Sherifa 5A 
5 Abdel 7A 
5 Kerelus 7A 
6 Sanna 4B 
6 Caleb 1/2 Groen 
7 Rana 7A 
8 Dikra 3C 
8 Rick 4B 
11 Amira 1/2 Groen 
12 Lydenshia 7A 
13 Nouh 1/2 Rood 
15 Hamza 3A 
15 Oumaira 1/2 Blauw 
15 Dinaiton 5A 

 

 

 

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

Groepen: Paarse Ster/Oranje Ster/Witte Ster 
 

Jarige peuters: 
Dani 11-01 
Yubin 12-01 
 

Mededelingen: 
We vieren op donderdag 19 december het Kerstfeest in 
de Voorschoolgroepen en zijn dan gewoon open van 8.30-
12.30 uur. We gaan genieten van een overheerlijke 
worstjes Kerstster (halal kip) die we zelf met de kinderen 
gaan bereiden en warme pancakes met honing.  
 

Ook zingen we in de grote gang de Kerstliedjes met de 
kinderen van het KDV en de Basisschool. Het beloofd een 
gezellige laatste ochtend te worden van het jaar 2019. 
 

Juf Luella van de Oranje Ster geniet vanaf heden weer op 
vrijdag van haar vrije dag. Juf Jannieke is dan elke vrijdag 
in de Oranje Ster met juf Sema. 
 

De combinatiefunctie van juf Brenda is vanaf heden op 
dinsdag i.p.v. op vrijdag. Juf Jaqueline is dan elke dinsdag 
van 8.30 uur tot 11.30 uur in de Paarse Ster met juf 
Hafida. Juf Brenda is er weer vanaf 11.30 uur. 
 

Vrije dagen/bijzondere dagen de komende periode: 
18-12 Woensdag naar school 
20-12 Vrijdag Voorschool vrij 
21-12 t/m 05-01 Kerstvakantie 
06-01 Maandag Studiedag Voorschool vrij 
07-01 Dinsdag weer naar school 
08-01 Woensdag naar school 
           Groetjes en hele fijne feestdagen van de juffen 

 Luella, Sema, Marjan, Debbie, Hafida, 
 Brenda, Jaqueline en Jannieke. 

______________________________________________ 
 

 

Het team van 
De Vijf Sterren 

wenst u 
een zalig Kerstfeest 

en een  
Gelukkig Nieuwjaar.   

 

 
_______________________________________ 
Bij deze Sterrenstof ontvangt u weer: 

NOORDJES ACTIVITEITEN NIEUWS 
_______________________________________ 
De volgende en tevens eerste  

        
  van 2020, komt uit op vrijdag 17/1/2020 


