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‘Sterrenstof ’ 
  De nieuwsbrief van De Vijf Sterren. 

Jaargang 7, nummer 9    Vrijdag 6/3/’20 
 

Belangrijke data: 
Ma. 9/3: Groep 6B naar de Stadshoeve. 
Di. 10/3: 2e dag Rapportgesprekken, groep 1 t/m 7 
Wo. 11/3: de laatste binnen-schooltuin-les groep 6B 
Vr. 13/3: Afsluiting project, 
    leerlingen om 12.00 uur vrij. 
Wo. 18/3: Boerderijbezoek, groep 3B 
Vr. 20/3: Boerderijbezoek, groep 3A 
 

Mededelingen, 
Groepen naar de StadsHoeve, 
Met de komst van het mooie weer is het heerlijk om  
naar de StadsHoeve te gaan. Les, niet vanuit een boekje, 
maar echt op bezoek bij een echte boerderij. Het enige 
minpuntje is het feit dat de hele klas, volgens alle 
bezoekers, ruikt naar een echte boerderij. 
 

De IJspraktijk, 

 

Het is nog winter. Hebben  
we geen ijs op de sloten?  
Dan hebben we ijs in de 
school! Op maandag 24 
februari kwam De 
IJspraktijk bij ons langs om 
alle leerlingen en 
leerkrachten een ijsje te 
geven. 

Gewoon, omdat het 
kon! De IJscomannen 
lieten zien dat ze op een 
ontzettend leuke (en 
snelle) manier zo’n 
driehonderd ijsjes 
kunnen maken. Als de 
zon zich straks weer laat 
zien, zullen vast heel 
veel kinderen de weg 
weten naar het 
Waterlandplein. Daar zit 
nu De IJspraktijk. Want 
tja, zulke lekkere ijsjes 
vragen om meer… 

 

                            IJspraktijk, bedankt!  
 

De nieuwe mediatoren, 
De nieuwe mediatoren hebben hun diploma behaald. 
Binnenkort zullen zij te zien zijn in de pauzes om te 
bemiddelen en te helpen bij het oplossen van conflicten. 

Meer lezen? Zie de bijlage. 

            
De Vreedzame School, 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Misschien heeft u mij al rond zien lopen maar via deze 
weg stel ik mij graag nog even aan u voor. Mijn naam is 
Jurriën van den Hazel en ben sinds februari werkzaam op 
de Vijf Sterren. Ik sta, samen met juf Martina, voor groep 
Blauw. Ik werk van maandag t/m donderdag in deze 
groep. 
 

Inmiddels is dit mijn elfde jaar in het onderwijs en heb ik 
voor alle groepen gestaan. Via een interne sollicitatie ben 
ik op de Vijf Sterren beland. Er waren veel dingen die mij 
hier op school aanspraken. De nieuwe werkuitdaging was 
voor mij een belangrijke reden om hier te komen werken. 
Verder geef ik met veel plezier les aan de kleuters. Zij 
werken inspirerend op mij vanwege hun magisch denken, 
enthousiasme en onbevangenheid. Tevens komt mijn 
creativiteit goed tot zijn recht bij deze leeftijdsgroep. 
 

Zelf woon ik in het centrum van Amsterdam en ga elke 
werkdag met de fiets deze kant op. Zo verdien ik mijn 
brood en kan ik tevens mijn conditie verbeteren!  
Op mijn vrije dagen ga ik graag naar concerten of doe ik 
gezellige dingen met vrienden. 
 

Ik hoop, in samenwerking met u en de kinderen, op een 
fijne tijd hier op de Vijf Sterren. Heeft u nog vragen? 
Schiet me aan in de wandelgangen en stel ze gerust! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jurriën van den Hazel 
 



                                         
 

Nieuws vanuit Beeldende Vorming 

 

Paasmandala, 
Kleurwedstrijd, 
 
Doe je mee met de 
kleurwedstrijd voor 
Pasen? 
 
Neem dan een blaadje 
mee en ontwerp zelf een 
paasmandala in de cirkel. 
Kleur de mandala ook in! 

Je kunt je mandala bij juf Marieke inleveren en zij hangt 
hem dan op in de hal. Degene die de mooiste maken, 
verdienen nieuwe stiften. 
Inleveren voor dinsdag 7 april 

 juf Marieke 
 
Lammetjesdag & Koeiendans 2020, 
Zondag 29 maart en zondag 5 april is het weer zover. 

Lammetjesdag & Koeiendans bij de Stadshoeve!!! 
(Beide dagen van 11.00 tot 15.00 uur) 
Terwijl de schapen heerlijk liggen in het stro, dartelen  
de lammetjes vrolijk in het rond. Met goed weer kunnen 
misschien zelfs de koeien voor het eerst weer naar buiten. 
Ze dansen dan letterlijk de wei in. Er wordt wel een kleine 
bijdrage gevraagd van €3,50 per persoon. 

 
Jarigen, komende periode, 
MAART 
7 Sofia 5B 
7 Nassim 7A 
7 Meyra 4B 
10 Safouan 1/2 Blauw 
10 Yasar 1/2 Rood 
10 Sara 6A 
12 Kayra 1/2 Blauw 
18 Aaron 7A 
20 Nigel 8A 
20 Timur 1/2 Geel  

 
Herinnering betaling Ouderbijdrage/kampgeld, 

            

 
Helaas is dit geen 
werkelijkheid en moeten 
wij er toch weer om 
vragen: 

Binnenkort gaan wij weer op schoolreisje (bijvoorbeeld de 
groepen 5 t/m 7 gaan al op 9 april) / schoolkamp.  
Helaas is nog niet voor iedereen de ouderbijdrage/het 
schoolreisje of het kampgeld betaald….  
Wij moeten ook voor bus, verblijf/toegangskaartjes en 
iets te eten betalen.        Vergeet u het niet! 

                         
 
Rapportgesprekken, 
De eerste dag rapportgesprekken zit er weer op. De meeste 
gesprekken zijn goed en gezellig verlopen. Ook al konden 
wij geen hand geven (i.v.m. het Corona-virus), zoals gebruikelijk. 
Het elleboog-stootje maakte veel goed. 
Een kleine kanttekening: 
Als u niet kunt komen (om welke reden dan ook) laat het ons 
dan even weten. Nu hebben wij zitten wachten op mensen, 
die niet komen….. 
Dinsdag is de 2e dag van de rapportgesprekken. 
Kunt u niet, laat het ons even weten!!! 

 

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

Jarige peuters: 
Inci  13-03 
Mededelingen: 

Kunstwerken, 
Er zijn in de groepen en op de gang al leuke KUNST-
WERKEN gemaakt. We leren de peuters tijdens deze 
periode de namen van de vormen en ook aan de namen 
van de kleuren besteden we veel aandacht. We laten de 
peuters ook vooral ontdekken wat er gebeurt als je 
kleuren gaat mengen. U kunt hier thuis ook leuke 
activiteiten over doen. 
 
Het volgende thema start 16 maart en dan gaat het over 
de LENTE en JONGE DIEREN. Tijdens dit thema is er ook 
het PAASFEEST op donderdag 9 april. In de volgende 
Sterrenstof leest u hier meer over. 
 

Vrije en/of bijzondere dagen: 
Woensdag  11-03  Voorschool open 
Vrijdag  13-03  Voorschool gesloten 
Woensdag  08-04  Voorschool open 
Vrijdag  10-04  Voorschool gesloten (Goede vrijdag) 
Maandag  13-04  Voorschool gesloten (2de Paasdag) 
Dinsdag  14-04  Voorschool gesloten (Studiedag) 
Woensdag  15-04  Voorschool open 
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Groetjes van de juffen Luella, Sema, Debby, Marjan, 
Hafida, Brenda en Jannieke, Jaqueline. 

_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende  

        
         komt uit op vrijdag 20/3/2020 


