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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 7, nummer 7    Vrijdag 17/1/’20 
 

Voor u ligt de eerst Sterrenstof van 2020.  
Wij zijn alweer druk bezig met de toetsen en kijken 
uit naar het project. Kortom de tweede helft van  
het schooljaar is weer van start gegaan. 
 

Belangrijke data: 
ma.  13/1: start Toets-periode 1 
do. 30 en vr. 31/1 Onderwijsstaking.  
week 7: uitstapjes i.v.m. het project, naar het van 
Goghmuseum, Rijksmuseum, of het Stedelijk museum. 
vr. 14/2: Studiedag team, alle leerlingen vrij. 
vr. 14/2: start Voorjaarsvakantie 
ma. 24/2: Start de school weer. 

 

Mededelingen, 
Mag ik me even voorstellen, 

               
 

Mijn naam is Audrey Rajcomar. Na de Kerstvakantie ben 
ik op De Vijf Sterren begonnen. Op dinsdag en vrijdag 
vervang ik juf Thea, tot aan de zomervakantie. 
Heeft u dus vragen voor de directie, dan kunt u op 
maandag en donderdag terecht bij juf Thea en kunt u  
op dinsdag of vrijdag bij mij langskomen. 

 
De Ouderbijeenkomst Vreedzaam, 
De Ouderbijeenkomst Vreedzaam die we voor 16 januari 
hadden gepland komt te vervallen.( deze bijeenkomst was 
al verschoven van november naar...)  
De volgende bijeenkomst is op 12 maart, die staat vast! 

            
De Vreedzame School, 
 

Toets-periode, 
Twee keer per jaar nemen we niet-methode-gebonden 
toetsen(CITO) af bij de leerlingen. De eerste toets-periode 
is in januari/februari. De komende weken wordt hard aan 
de toetsen gewerkt. (De groepen 8 hebben de toetsen al 
gedaan in het kader van de Kernprocedure en de 
toeleiding tot het Voortgezet Onderwijs.)  
Aan de resultaten kunnen we zien of de leerlingen vooruit 
zijn gegaan en of een leerling misschien extra hulp of 
extra uitdaging nodig heeft. 
Er worden toetsen afgenomen op het gebied van o.a. 
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. 

 
 

Er werd gevraagd of wij in de nieuwsbrief het 

meeleefgezin onder de aandacht willen brengen, 
aangezien er donderdag 30 januari een informatieavond 
gehouden wordt. Heeft u interesse? Bij deze Sterrenstof 
ontvangt u de uitnodiging voor de bijeenkomst.. 
 

De uitstapjes m.b.t. het project: 
Wie gaan, wanneer, waar, naar toe? 
Dinsdag 11 februari 
Groep ½ geel van Gogh 

Groep 6a van Gogh 

Groep 7a van Gogh 

Groep 3c Rijksmuseum 

Groep 4b Stedelijk  
 
Donderdag 13 februari   
Groep ½ groen van Gogh   

Woensdag 12 februari 
Groep 5a van Gogh 

Groep 8b van Gogh 

Groep ½ rood 
Rijksmuseum 

Groep 3a Rijksmuseum 

Groep 3b Rijksmuseum 

Groep 4a Stedelijk 

Groep 5b Stedelijk 

Groep 6b van Gogh   
Groep ½ blauw Rijksmuseum   
Groep 7b Stedelijk  
Groep 8a Stedelijk 
 

GEZAMENLIJKE OPENING maandag 24 februari, 
Maandag 24 februari is de opening van het Project  
Beste ouders van de groepen 1, 2 en 3 zou u aanwezig 
kunnen zijn tot 8:45 uur! De leerlingen van de groepen  
1 t/m 3 kunnen wel wat hulp van hun ouders gebruiken 
met het openingsspel. 



 

Het schooltuinseizoen is weer begonnen, 
Groep 6A start met de lessen op 15/1, 5/2 en 4/3 
Groep 6B start met de lessen op 22/1, 12/2 en 11/3 
Daarna gaat de ‘buitenles’ , dus het echte tuinwerk, van 
start. (Denk aan kleding, die vuil mag worden.) 
 

Rapporten terug op school, 
Donderdag 5 en dinsdag 10 maart zijn de 
rapportbesprekingen. Voor die tijd willen wij graag de 
rapporten in orde maken. Toch blijken nog niet alle 
rapporten op school te zijn. Heeft u nog een rapport  
thuis liggen? Geef het dan a.u.b. zo spoedig mogelijk  
mee naar school. 
 

Nieuws vanuit de onderbouw: 
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met het 
thema ‘sneeuw en ijs’. 

De nieuwe letter is de letter w van winter. 
 

We maken sneeuwpoppen, bouwen iglo’s en leren 
nieuwe woorden als Inuit, vetbol en wak. 
Veder springen we op ijsschotsen en meten we wie de 
langste sjaal heeft. 
  

De instroomgroep ‘de Sterretjes’ is na de vakantie van 
start gegaan. Juf Laurien en juf Esin staan voor deze 
groep. Welkom terug juf Laurien! 
  

In de volgende Sterrenstof kunt u meer lezen  over het 

project  ‘klas vol kunst’ dat binnenkort van start gaat. 
 

Nieuws uit de Ouderkamer. 
Op maandag 27 januari om 8.30 uur is er een 
ouderbijeenkomst met Natasja Kammeron,  
de ouder-kind-adviseur. 
Het thema is : ‘Je kind leren loslaten en wat doet het met 
je kind als je te beschermend bent’. 
Het wordt weer een leuke , leerzame bijeenkomst. 

Tot ziens in de ouderkamer. 
Marja Kohlmeijer, oudercontact. 

 

Nieuws vanuit Beeldende Vorming 
Na het maken van alle versieringen voor de feestdagen 
is er weer een beetje rust in mijn lokaal! 
 

 

 

De groepen 4 en 5 zijn 
aan het borduren en aan 
het weven, het is even 
wennen , een beetje 
gepriegel, maar de 
werkjes worden mooi. 
 

Voor de groepen 6 zijn we bezig met de schooltuin-
bordjes , er moet dus gezaagd worden en geschilderd. 
Ik ben alweer druk bezig met het verzinnen van leuke 

lessen voor het kunstproject, ‘Klas vol kunst’.  
Dit wordt weer een leuke periode! 
 juf Marieke 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bij deze Sterrenstof ontvangt u weer: 

Een nieuwsbrief van de Vreedzame School, blok 4. 

 
Jarigen, komende periode, 
JANUARI 
18 Ilias 8B 
19 Montana 8B 
19 Dani 1/2 Geel 
19 Yusuf 1/2 Rood 
22 Elise 8A 
24 Jay 3C 
25 Dean 5A 
26 Demi 5A 
27 Ziyed 5B 
27 Mohamed 5A 
28 Jahvincio 4B 
29 Anouar 1/2 Geel 
30 Halil 8A 
30 Dunya 5B 

FEBRUARI 
1 Danya 4B 
1 Amira 1/2 Rood 
2 Mandy 8B 
2 Kelsey 5B 
4 Lina 7B 
4 Gökhan 4A 
4 Zakaria 6A 
4 Bilal 1/2 Rood 
4 Mohamed 1/2 Groen 
5 Amir 5A 
5 Imran 1/2 Blauw 
5 Abdulla 5B 
6 Sebastian 6A 
 

 
 

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

Jarige peuters: 
10-02 Jahlynio 
 

Mededelingen: 
De eerste Sterrenstof van 2020. Een nieuw jaar met  
goede voornemens horen we regelmatig om ons heen.  
Een goed idee om de Sterrenstof goed te lezen?  
 

10 Minutengesprekken: 
We zijn druk met het registreren van de ontwikkelingen 
van alle kinderen van de Voorschool. Hierna zullen we u 
uitnodigen voor een 10 minuten gesprek en de 
ontwikkelingen bespreken. 
 

Herinneringen: 
Het is de bedoeling dat de kinderen van de Voorschool 
om 8.45 uur in de klas zijn. We beginnen dan met de 
kring, zingen ‘Goede Morgen’ en starten met het 
uitleggen en kiezen van de aangeboden activiteiten.  
Als u later komt, dan willen we dit graag van te voren 
weten. Om 12.25 uur kunt u wachten op de afgesproken 
plaats. Uw peuter kan dan vanuit de kring met u 
mee  naar huis gaan.  
 

Het nieuwe thema en de informatieochtend: 
In de eerste week van een nieuw thema is er altijd op de 
donderdag een informatieochtend in de ouderkamer. 
Leest u ook altijd goed het bericht in de Sterrenstof: 
‘Nieuws uit de ouderkamer’?  

Groetjes van de juffen, Luella, Sema, Jannieke,  
Debby, Marjan, Hafida, Brenda en Jaqueline. 

_______________________________________________ 
De volgende  

        
         komt uit op vrijdag 7/2/2020 


