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Infoblad 5
Schooljaar 2018-2019

Weekplanning

Maandag 19 november

Maandag 26 november

Dinsdag 20 november

Dinsdag 27 november

Woensdag 21 november

Woensdag 28 november

Donderdag 22 november

Donderdag 29 november

Vrijdag 23 november

Vrijdag 29 november

Startvoorstelling
Sinterklaas in de grote hal.
Start PLP gesprekken met
leerlingen.
Gym voor alle groepen.
Inburgeringscursus voor volwassenen in
het ouderatelier

Inburgeringscursus voor volwassenen in
het ouderatelier

-

Gym voor alle groepen.
Schoolzwemmen groep 5,
leerlingen om 15.45 terug
op school.

Alvast noteren
5 december Sinterklaasfeest

Gym voor alle groepen.

Inburgeringscursus voor
volwassenen in het
ouderatelier

Inburgeringscursus voor
volwassenen in het ouderatelier

-

Gym voor alle groepen.
Schoolzwemmen groep 5,
leerlingen om 15.45 terug op
school.
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Algemene informatie
EU schoolfruit
Van 13 november t/m 20 april krijgen alle kinderen op school gratis drie stuks groente en fruit
per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit,
groente en gezonde voeding.
De kinderen krijgen gratis fruit op maandag, dinsdag en donderdag.
U hoeft dan zelf geen fruit mee te geven. Wij hebben voor alle kinderen genoeg.
De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen eten.
Deze week konden de kinderen komkommer, banaan en appel eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

TSO in prijs verlaagd!
De prijs voor de overblijf is per 1 november omlaag gegaan. We willen op deze manier meer
kinderen de kans bieden om naar de overblijf te kunnen komen. We hebben tegenwoordig een
goed georganiseerde TSO onder leiding van juf Arnage en juf Mireille. Ook worden er
gezellige spelletjes, sporten en andere activiteiten gedaan.
Het nieuwe bedrag wordt 1,50 per keer. Indien uw kind 4 dagen per week naar de TSO komt,
betaalt u per week 6 euro. Per 4 weken is dit 24 euro. Indien u drie kinderen heeft is het derde
kind gratis.
De facturen zullen voortaan niet meer via het hoofdkantoor gaan, maar via de TSO
coördinatoren van de Ster in samenwerking met de administratie van de school.
Voor vragen kunt u terecht bij Arnage Petrus of Mireille Rozenblad.
Schoolbezoek vanuit Denemarken en de Hogeschool van Amsterdam
Afgelopen woensdag was een groep Deense studenten en Nederlandse studenten van de HVA
op de Ster op bezoek. Zij wilden graag onze school bekijken en horen over hoe wij werken en
ontwikkelen. De Deense studenten waren in Nederland op bezoek om te leren over hoe je alle
kinderen gelijke kansen kunt bieden op school. Zij waren zeer geïnteresseerd in het
gepersonaliseerd leren en de wording van een Kindcentrum.
Na een rondleiding en een gesprek gaven de studenten aan dat zij zeer geïnspireerd waren
geraakt door de manier waarop wij op school werken en de positieve sfeer die er op school
voelbaar was. Zij vonden het ook heel bijzonder dat wij veel samenwerken met ouders en
leerlingen. En dat er veel activiteiten en workshops georganiseerd worden voor ouders over
schoolthema’s en opvoedthema’s.
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Nieuws vanuit de Ouderraad
Gratis Cadeautjesmarkt
Omdat de feestdagen voor alle kinderen een feestje moet zijn organiseert de OR van 19
november tot 23 november een 2e hands cadeautjesmarkt voor ouders. December is al een
dure maand en als we elkaar kunnen helpen om er een wonderlijke periode van te maken voor
de kinderen dan doen wij dat graag. Op de markt kun je per kind gratis een cadeautje
uitzoeken voor in de schoen op Sinterklaasdag of onder de kerstboom.
Wanneer:
Maandag 19 november: 10:30-12:00
Dinsdag 20 november: 9:00-10:00
Woensdag 21 november: 9:00-10:00
Donderdag 22 november: 15:00-16:00
Vrijdag 23 november: 15:00-16:00
Waar: Ouderkamer
Speelgoed over?
Heb je veel speelgoed waar je kinderen niet meer mee spelen, wat er nog goed uit ziet en nog
een ronde mee kan en waar je een ander kind blij mee zou kunnen maken? Doneer uw
speelgoed dan alstublieft aan de OR. U kunt het speelgoed neerzetten in de ouderkamer zodat
wij de cadeautjesmarkt tot een groot succes kunnen maken. Speelgoed wat overblijft na de
cadeautjesmarkt, doneren wij aan het goede doel.
Koffietijd voor ouders op 5 december
Tijdens Sintviering Op 5 december tussen 9.30 uur en 11.30 uur zijn ouders van harte welkom
voor een kopje koffie/ thee/chocomelk en iets lekkers in de ouderkamer. Als je zelf iets lekkers
wilt maken en meenemen mag dat natuurlijk ook.
N.B.!!! het is wel belangrijk dat u tussen 9.30-11.30 uur niet door de school gaat lopen. Dit
verstoort de sinterklaasviering in de klassen, houdt u daar a.u.b rekening mee en blijf gezellig in
de ouderkamer tot dat de kinderen weer opgehaald mogen worden.

Ouders gezocht!!!
Inpak ouders
Wij zoeken ouders die willen helpen met het inpakken van de sinterklaascadeautjes voor de
groepen 1-4, je kunt je hiervoor opgeven bij Arnage of stuur een mailtje naar or@obsdester.nl
Op vrijdag 23 november en 26 tot en met 30 november staan de cadeautjes klaar om ingepakt
te worden. De cadeautjes staan klaar in de lerarenkamer.
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Knutsel ouders
Ook zoeken wij ouders die op 21 november en 28 november kunnen knutselen aan de surprises
samen met de kinderen van groep 5-8. Geef je hiervoor op bij Ciska.
Versier ouders
Op 5 december om 13.00 uur wordt de school getransformeerd van Sint naar Kerst. Daarbij
zijn ook helpende handen nodig. Je kunt je hiervoor opgeven bij Arnage of stuur een mailtje
naar or@obsdester.nl

News from the Parent Council
Free Gift market
Because the holidays must be a party for all children, the Parent Council organizes a secondhand gift market for parents from November 19th to November 23d. December is already an
expensive month and if we can help each other to make it more magical for the kids, then we
are happy to do so. On the market you can choose a gift for free for each child to put in the
shoe on Sinterklaas day or as a present under the Christmas tree.
When:
Monday, November 19th: 10:30-12:00
Tuesday, November 20th: 09:00-10:00
Wednesday, November 21st: 09:00-10:00
Thursday, November 22d: 15:00-16:00
Friday, November 23d: 15: 00-16:00
Where: Parent room
Do you have toys?
Do you have a lot of toys that your children no longer play with, what still looks good and can
be used again and what you could make another child happy with? Please donate your toys to
the Parent Council. You can place the toys in the parents' room so that we can make the gift
market a great success. If we still have toys left over after the gift market, we will donate it to
charity.

Coffee time for parents on December, 5th
During Sinterklaas celebration on December 5th between 9.30 am and 11.30 am parents are
welcome for a cup of coffee / tea / chocolate milk and something sweet in the parents' room. If
you want to make something tasty yourself and take it with you, of course you can.
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N.B. !!! it is important that you do not walk through the school between 9.30 and 11.30 am. This
disturbs the Sinterklaas celebration in the classrooms, please take that into account and stay and
celebrate with us in the parents' room until the children can be picked up again.
Parents wanted !!!
Parents who want to pack gifts
We are looking for parents who want to help with packing the Sinterklaas gifts for groups 1-4,
you can sign up for this at Arnage or send an email to or@obsdester.nl
On Friday November 23d and November 26th to November 30 the gifts are ready to be
packed in the teachers room.
Parents who want to help make surprise gifts
We are also looking for parents who can help to make the surprise gifts packages on November
21st and November 28th together with the children of group 5-8. Register for this at Ciska.
Parents who want to decorate
On December 5th at 13.00 hrs the school will be transformed from Sinterklaas to Christmas
season. This also requires helping hands. Please sign up for this at Arnage or mail us at
or@obsdester.nl

