‘Sterrenstof ’
De nieuwsbrief van De Vijf Sterren.
Jaargang 7, nummer 8 Vrijdag 7/2/’20
Belangrijke data:
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.
ma. 24/2: Opening Project
Herinnering: 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.
Do. 5/3: 1e dag Rapportgesprekken, groep 1 t/m 7
Di. 10/3: 2e dag Rapportgesprekken

De Vreedzame School,

Nieuws vanuit de onderbouw:
“Een klas vol kunst”
De komende weken staan in het teken van kunst.
Het kunstproject ‘een klas vol kunst’ duurt van 10
februari tot en met 13 maart.

Mededelingen,
Vooraankondiging rapportgesprekken,
Op donderdag 5 maart en dinsdag 10 maart vindt de
1e ronde rapportgesprekken plaats.
Vrijdag 7 februari krijgen de leerlingen, die thuis het
oudst zijn (van het gezin) een brief met strookje mee.
Op het strookje kunt u aangeven wat uw voorkeurs-dag
en/of –tijd is. Geef a.u.b. twee tijden door, zodat wij een
klein beetje schuif-ruimte krijgen in het rooster.
Noteer a.u.b. duidelijk de namen van de overige
kinderen uit het gezin, met hun groep.
Wij zullen proberen om alle kinderen uit het gezin op
dezelfde dag en waar mogelijk, aaneengesloten in te
roosteren.
Geeft u het strookje uiterlijk donderdag 13 februari,
weer mee naar school.

De volgende data zijn voor de onderbouw belangrijk om
te vermelden:
11 februari: groep 1/2 Geel gaat op excursie naar het
Vincent van Gogh Museum
12 februari: groep 1/2 Rood gaat op excursie naar het
Rijksmuseum
13 februari: groep 1/2 Groen gaat op excursie naar het
Vincent van Gogh Museum
13 februari: groep 1/2 Blauw gaat op excursie naar het
Rijksmuseum

24 februari: gezamenlijke start van het project op het
schoolplein. Ouders van de onderbouwklassen en groep 3
zijn tot 08.45 van harte welkom op het plein.

In de week na de voorjaarsvakantie krijgt u de uitnodiging 13 maart: gezamenlijke afsluiting van het project met
een kindermuseum en een speurtocht. Ouders zijn vanaf
met de datum en tijd waarop u met uw zoon en/of
11.15 van harte welkom op school en in de klas.
dochter verwacht wordt.
Een uitnodiging volgt.

De uitstapjes m.b.t. het project:
Dinsdag 11 februari
Groep 1/2 geel van Gogh
Groep 6a van Gogh
Groep 7a van Gogh
Groep 3c Rijksmuseum
Groep 4b Stedelijk

Woensdag 12 februari
Groep 5a van Gogh
Groep 8b van Gogh
Groep 1/2 rood
Rijksmuseum
Groep 3a Rijksmuseum
Groep 3b Rijksmuseum
Groep 4a Stedelijk
Groep 5b Stedelijk

Donderdag 13 februari
Groep 1/2 groen van Gogh
Groep 6b van Gogh
Groep 1/2 blauw Rijksmuseum
Groep 7b Stedelijk
Groep 8a Stedelijk

Studiedag & voorjaarsvakantie
Vrijdag 14 februari is een studiedag. Deze dag gaan de
kinderen niet naar school. Aansluitend is van 17 tot en
met 21 februari de voorjaarsvakantie.
De rapportbesprekingen zijn op 5 en 10 maart.
Een uitnodiging volgt

Rapportmapjes terug op school,
Helaas zijn nog niet alle rapportmapjes terug op school.
Heeft u thuis nog een rapportmapje van uw
zoon/dochter? Geef het dan a.u.b. zo spoedig mogelijk
mee terug naar school.
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Nieuws uit de Ouderkamer.
Ik wil iedereen via deze weg laten weten dat er weer
‘Nederlands’ wordt gegeven bij ons op school.
De lessen worden gegeven door een docente van Akros
en er is nog volop plaats in de groep.
De lestijden zijn op maandag van 12.00 tot 14.00 uur
en op woensdag van 8.45 uur tot 11.45 uur.

Jarigen, komende periode,
FEBRUARI
MAART

9 Allan 1/2 Geel
1 Manal 3C
9 Brian 1/2 Blauw
1 Handan 6A
9 Tugrahan 6A
1 Nurdan 6B
12 Poyraz 1/2 Geel
3 Zainab 1/2 Groen
12 Rowena 3C
3 Fay-Cenella 3C
14 Aicha 5B
5 Hamza 3C
Wist u dat u al een tijdje zelf het Sportfonds voor
14 Melisa 4B
5 Youssri 3C
uw kind kunt aanvragen?
16 Zübeyde 5A
5 Esilâ 1/2 Blauw
Na de vakantie is er voor de peuterouders een informatie 17 Caíque 5A
bijeenkomst over het nieuwe thema: KUNST.
21 Jelani 6A
Deze is op donderdag 27 februari om 8.30 uur.
22 Zahra 1/2 Rood
Ik wens u allen een hele fijne vakantie en
22 Youlha 4A
tot ziens in de ouderkamer.
22 Iliass 7B
Marja Kohlmeijer, oudercontact.
22 Elyni 1/2 Groen
26 Tuncay 6A
Nieuws vanuit Beeldende Vorming
26 Abigail 4B
28 Ghaya 4A
Mist u de naam van uw zoon/dochter of staat de datum
of naam fout geschreven? Geef dit a.u.b. even door.

Uit Voorschool De Vijf Sterren : Tel. 020 636 00 08
Groepen: Paarse Ster/Oranje Ster/Witte Ster
Jarige peuters:
23 Februari start het Carnaval !
De groepen 4A en 4B hebben hele vrolijke clowntjes
gemaakt om deze maand een beetje vrolijk te beginnen.
Ze hangen op de prikborden bij hun gang, moet u eens
goed naar de buikjes kijken, die hebben ze gemaakt
d.m.v. stroken weven. Komt u een keertje kijken?

juf Marieke
De toets-periode zit er weer bijna op,
Nog een paar (inhaal)toetsen en wij kunnen weer
beginnen met het invullen van de rapporten. De
leerlingen hebben hard gewerkt, nu maar hopen dat het
resultaat ook is, wat er verwacht werd.
Maar….. we stoppen niet met leren en werken.
Wij gaan natuurlijk nog keihard door en u kunt uw kind
daar thuis ook mee helpen, denk aan het huiswerk en
eventuele hulpprogramma’s voor op de computer.

Weer nieuwe programma’s voor thuis,
In de klas kunnen de leerlingen nu ook werken met
Rekentuin en Taalzee. Ook is er een mogelijkheid om er
thuis mee te werken. De leerlingen kunnen van hun
leerkracht een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen.
Ga om in te loggen naar: oefenweb.nl
U komt op een pagina, die er uitziet zoals op onderstaand
plaatje. Inloggen en oefenen maar.

Jahlynio
Sara
Isra
Riccardo
Givano

10-02
10-02
17-02
27-02
03-03

Mededelingen:
Er is een ouderavond op 11 februari en als het goed is,
heeft u d.m.v. het briefje doorgegeven of u wel of niet
komt.
Het nieuwe thema is "KUNST" en start voor de peuters
na de voorjaarsvakantie. We zullen in de groepen tijd
besteden aan verschillende vormen van KUNST.
Dit kunnen knutselwerken, maar het kunnen ook
activiteiten zijn in de vorm van bewegen en/of spel.
En natuurlijk wordt door deze activiteiten ook aandacht
besteed aan de woordenschat.
De info voor de ouders met tips wat u hier thuis mee
kunt, is op donderdag 27 februari in de huiskamer om
8.30 uur. U komt toch ook?
Belangrijke data:
12-02 Op woensdag naar school
14-04 Voorschool gesloten
17-02 t/m 23-02 Voorjaarsvakantie
Groetjes van de juffen, Luella, Sema, Jannieke,
Debby, Marjan, Hafida, Brenda en Jaqueline.
_______________________________________________
De volgende

komt uit op vrijdag 6/3/2020

