‘Sterrenstof ’
De nieuwsbrief van De Vijf Sterren.
Jaargang 8, nummer 4 Vrijdag 23/10/’20
Belangrijke data:
Do. 22/10 1e les fotografieproject groepen 5 en 6.
In de nacht van 24 op 25/10 Gaat de Wintertijd in.
Do. 29/10 2e les fotografieproject groepen 5 en 6.
Do. 5/11 3e les fotografieproject groepen 5 en 6.
Vr. 6/11 groep 7 naar Artis.

Nieuws uit de onderbouw,
Beste ouders/verzorgers,

We zijn (nog even) aan het
werk binnen het thema
Nieuws uit de bovenbouw
herfst. Zo hebben we de
We hopen dat u allen een fijne herfstvakantie heeft
afgelopen tijd veel gerijmd,
gehad. Verder hopen we dat u in goede gezondheid
nieuwe letters geleerd en
verkeerd en indien ziek, wensen wij u, ook via deze
maakten we een eigen
weg, veel beterschap. Het zijn en blijven rare tijden.
figuur van herfstmateriaal.
Fotoproject
Twee leerlingen uit groep
Wij zijn op school al even bezig met fotografie.
Geel hebben bijvoorbeeld
Dit schooljaar starten we met een leerlijn fotografie
deze ‘SpongeBob’ gemaakt.
voor de groepen 5 en 6. In groep 6 heeft op
Hoe leuk!
donderdag 22 oktober de eerste les in het kader van
Tussendoor was er ook de Kinderboekenweek.
dit project plaatsgevonden. Wellicht dat uw kind
Er werd veel voorgelezen (ook door leerlingen uit
hierover heeft verteld en anders kunt u hier naar
groep 6), mochten we verkleed naar school en deden
vragen. Donderdag 29 oktober en 5 november volgen we verschillende activiteiten.
nog 2 van deze lessen.
Een van die activiteiten was het bezoeken van een
poppenspel (voor groepen 1 t/m 4). Om beurten
Voortgangsgesprekken
mochten deze groepen de show in de kleine gymzaal
Afgelopen week hebben er voortgangsgesprekken
bezoeken. De show ging over een ridder. Dit omdat
plaatsgevonden. Ook de komende week staan er
de Kinderboekenweek over vroeger ging en de focus
gesprekken gepland.
bij ons in de onderbouw lag op
‘ridders en prinsessen’.
Groep 7 naar Artis
Tijdens de voorstelling zagen we dat de moeder van
Op vrijdag 6 november gaat groep 7 naar Artis.
Mocht dit in verband met eventuele aanscherping van de prins niet blij was. Hij was ontzettend klungelig en
niet geschikt als koning. Maar wat bleek? De beste
de regels wijzigen, dan laten wij dat u natuurlijk
jongen had wat zelfvertrouwen en een bril nodig!
weten.
Daarna kwam alles goed want hij werd een dappere
Ouderbijdrage,
ridder die de prinses ging redden. Het was een mooie
Beste ouders, Daar gaan we weer. Het is alweer enige show waar de kinderen ademloos naar hebben
tijd geleden, dat we mailtjes gestuurd hebben met de gekeken! Hieronder wat foto’s ter illustratie.
vraag om de Ouderbijdrage te betalen. Een deel van Verder mochten we die dag pannenkoeken eten.
de ouders heeft daar ook keurig gehoor aan gegeven. Wat een feest!
Zij kunnen dit stukje verder overslaan.
Voor die ouders die nog niet zijn geweest om de
stadspas te laten scannen of de ouderbijdrage te
betalen… Vergeet u het niet???
Ook voor ons komen de dure maanden er weer aan.
Bij deze Sterrenstof ontvangt u tevens:
In november maken we ons klaar voor Sint Maarten
en gaan we werken binnen het thema ‘Sinterklaas/
Kerst’. Namens de onderbouw, meester Jurriën
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Nieuws uit de middenbouw:
Groepen 5 zijn vrijdag 2 oktober naar Artis geweest.
We hadden een hele leuke dag. Vlak voor dierendag,
4 oktober, hebben we een heleboel dieren gedag
gezegd. In kleine groepjes, onder leiding van,
behulpzame ouders gingen we lopen en kijken,
lopen en kijken…. We hebben heel veel gelopen en
gezien. Topdieren: waren de jaguar, de leeuw,
zeeleeuwen, tropische vissen, papegaaien en de giraf.
De kinderen mochten ook even in de speeltuin spelen,
maar na een kwartiertje liepen ze weer rond te kijken.
Aan het eind waren we tevreden en moe.
Wat een topdag!

Nieuws vanuit Beeldende Vorming:
Voor de Kinderboekenweek hebben we een
tijdmachine gemaakt voor de groepen 3 , de
leerlingen konden terug naar de ridder- en dino tijd of
vooruit naar de toekomst vliegen met coole robots.
Hier ziet u Maysa uit groep 3B, zij durfde op reis te
gaan met de tijdmachine en gelukkig is ze wel weer
teruggevlogen naar onze tijd!

Vriendelijke groet, Juf Marieke

Belangrijk: De leerling-stamkaart,
Maandag 26/10 krijgen de oudste leerlingen (uit één
gezin) een leerling-stamkaart mee naar huis.

Groep 4:

Het is voor school en natuurlijk ook voor u belangrijk
dat de juiste en meest actuele gezinsgegevens
geregistreerd staan.

Vrolijk geboortenieuws!
Jahmarie uit 4B heeft een zusje gekregen! En Melike
(4B) en Alperen (4A) hebben een broertje gekregen!

Daarom vragen wij u om de gegevens te controleren,
eventueel aan te passen en ondertekend weer mee
naar school te geven.

Huiswerk:
Ook als er geen wijzigingen zijn, geeft u het formulier
Ook zullen wij volgende week dinsdag beginnen met ondertekend mee terug naar school.
het aanbieden van huiswerk via Snappet. Er zullen
dus lessen online komen te staan, die de kinderen
Jarigen, komende periode,
kunnen maken.
NOVEMBER
OKTOBER
1 Zacharia 6A
24 Ömer 1/2 Rood
Nieuws uit de groepen 3
3 Newa 1/2 Geel
25 Yousef 3B
We zijn voor de herfstvakantie gestart met kern 3
5 Gene 3A
26 Dariano 8A
5 Beri 1/2 Rood
Het thema is Hoe voel jij je?
5 Sayfedine 3B
26 Rayan 3A
We praten over ziek zijn en
8 Amin 7B
27 Jay-Ann 4A
beter worden (toepasselijk in
8 Felichairo 3C
27 Zineb 4B
9 Meysam 6B
deze tijd) lezen boekjes erover
28 Miquel 1/2 Blauw
10 Bodhi 7B
en hebben in de gang een
30 Reda 3A
12 Hossam 8B
prachtige thematafel staan met
30 Khaoula 6B
een “echte”dokter.
We lezen ook elke dag in onze
boekjes en dat gaat steeds beter.
Leest U ook thuis met uw kind? Voorlezen of samen
lezen, heel gezellig en ook nog eens leerzaam.

Veel leesplezier samen.

Snappet,
Op school wordt, zoals u weet, vanaf dit schooljaar
gewerkt met Snappet. Dat betekent natuurlijk niet
dat de kinderen alles op de computer doen.
De verwerking van rekenen(het maken van de
sommen na uitleg) en de verwerking van taal
( het maken van bijvoorbeeld een les na de uitleg)
gebeurt op Snappet. Maar er wordt natuurlijk ook nog
steeds veel in de schriften gewerkt.
Ook de zaakvakken doen wij niet via Snappet.
De leerkrachten en kinderen zijn tevreden over
Snappet. De verwerking sluit heel goed aan op het
niveau van het kind en het programma past zich
vanzelf aan als uw kind meer aan kan.
Uit Voorschool De Vijf Sterren :
Tel. 020 636 00 08
Groepen: Paarse -/Oranje -/Witte Ster
Jarige peuters:
Karim 28/10
Rabia 04/11

Mededelingen:
Regenjas en laarzen aan:
We zijn begonnen met het thema REGEN en
bereiden ons voor op de weersomstandigheden in
de HERFST.

Vervolg: Voorschool De Vijf Sterren :
Ouderapp:
Het is belangrijk dat u de ouderapp gaat downloaden
om op de hoogte te blijven van informatie vanuit
TintelTuin en vanuit de groep. Ook kunt u dan leuke
berichtjes lezen en eventueel foto's zien.
De route is als volgt:
1. ouder logt in
op https://tinteltuin.ouderportaal.nl
2. Kies voor wachtwoord vergeten
3. Er komt een mail met wachtwoord op het
emailadres van de ouder
Als dit is gedaan komt u weer bij stap 2

Vrije- en bijzondere dagen:
Woensdag 11-11 naar school
Donderdag 12-11 vrij
Groetjes van alle Voorschool juffen.
Tenslotte:
*Denkt u nog om het betalen van de ouderbijdrage?
*Vergeet u niet om de leerling-stamkaart te
ondertekenen en mee terug naar school te geven?
----------------------------------------------------------------------De volgende

komt uit op vrijdag 13/11/2020

Wilt u uw peuter een regenjas en laarzen aan doen als
het een regenachtige dag is? En een paraplu
meegeven? Dan gaan wij mogelijk naar buiten in de
regen en stampen in de plassen.

Het St. Maartenfeest:
Het St. Maartenfeest met de lampionnen is op
woensdag 11-11 en we maken in de klas met de
kinderen de lampion. Wel is het de bedoeling dat u
het lampionstokje met lichtje en batterij in de week
ervoor meebrengt. Toevallig zijn we op 11-11 ook
naar school i.v.m. de vrije studiedag op 12-11.
Als uw peuter afwezig is in de dagen voor 11-11
zorgt u dan ook voor de lampion?
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