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Schooljaar 2018-2019 

  

Maandag 21 januari - vrijdag 8 februari afname cito toetsen. Zorg dat uw kind goed uitgerust 
op school komt in deze periode. 

Maandag 14 januari 
Gym.  
Medezeggenschapsraad 
vergadering 17.30. 

Maandag 21 januari 
Start toetsweken cito.

Dinsdag 15 januari 
Groep 8 introductieochtend VO op het Lely 
Lyceum. 

Dinsdag 22 januari 
Ouderavond ouders groep 8 
overgang PO-VO: van 
basisonderwijs naar 
voortgezet onderwijs. 

Woensdag 16 januari 
-

Woensdag 23 januari 
Cijfer en letterwandeling 
kleutergroepen 8.45-9.30.

Donderdag 17 januari 
Workshop voor ouders: 
Gezonde voeding 9.00-10.00. 
Ouderklankbordgroep 9.00 

Donderdag 24 januari 
-

Vrijdag 18 januari 
Gym. 
Schoolzwemmen groep 5, 
leerlingen om 15.45 terug op 
school.

Vrijdag 25 januari 
Gym. 
Schoolzwemmen groep 5, 
leerlingen om 15.45 terug op 
school.

Alvast noteren

Weekplanning
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OBS de Ster heet voortaan Kindcentrum de Ster! 
Per 1 januari is de Ster een integraal kindcentrum. Wij zullen voortaan ook deze naam voeren. 
De school heeft een nieuw logo gekregen, zodat het ook zichtbaar is dat wij een kindcentrum 
zijn. Uiteraard blijven wij nog steeds gepersonaliseerd onderwijs geven. 

Schoolfotograaf 
Als het goed is heeft u inmiddels de voorbeeldfoto van uw kind ontvangen. Met deze 
voorbeeldfoto kunt u op internet de foto’s bestellen. Op de voorbeeldfoto staat dat u dit 
portovrij kunt doen voor 9 januari. Dat betekent dat de verzendkosten gratis zijn. Deze actie is 
verlengd tot 19 januari.  
Na de 19e kunt u nog steeds bestellen, maar dan betaalt u wel portokosten. De foto’s worden 
na bestelling geleverd op school en zijn af te halen bij de administratie. 

Herhaalde oproep: komt u ook helpen op school? 
We zien dat veel kinderen extra oefening nodig hebben met lezen en rekenen.  
Die extra oefening willen we graag tijdens schooltijd de hele week door kunnen geven.  
Om zo veel mogelijk kinderen extra hulp te kunnen bieden, hebben we ook uw hulp nodig! 
We willen aan u als ouders/verzorgers vragen om te komen helpen op school. Het mag ook een 
familielid of vriend zijn, die het leuk zou vinden om te komen helpen.  

In een uur kunt u wel 4 kleine groepjes van 2 of 3 kinderen helpen met een extra oefening in 
lezen of rekenen. Alles wordt aan u uitgelegd. We laten zien hoe het moet en wat er van u 
verwacht wordt. KOMT U OOK? Want samen werken we aan de toekomst van onze kinderen. 
U kunt zich opgeven bij de stamgroepcoach of direct bij de intern begeleider Daniëlla de Wilde. 

Algemene informatie
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Cijfers en letters: wandelt u mee? 
De kleuters zijn het nieuwe jaar begonnen met het thema “cijfers en letters”. Zo is er een letter- 
en cijferwinkeltje in de klas en doen we veel activiteiten rondom dit thema. 
Een van die activiteiten is een cijfer en letterwandeling door de buurt. We gaan samen met de 
kleuters op zoek of we in de omgeving van school cijfers en letters kunnen vinden.  
U bent als ouder/verzorger van harte uitgenodigd om mee te lopen.  
De wandeling is op woensdag 23 januari. We vertrekken om 08.45 en zijn om 09.30 weer 
terug op school. 

Introductieochtend dinsdag 15 januari 
De leerlingen van groep 8 gaan in de ochtend naar het Lely Lyceum 
Zij krijgen hier drie lessen om te ervaren hoe er les wordt gegeven in het VO. 
De kinderen zijn om 12 uur klaar en moeten dan nog terug lopen naar de Ster. Ze zullen dus 
iets later thuis komen. 

Ouderavond overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs dinsdag 22 
januari 
Het einde van de basisschooltijd is in zicht en langzaamaan moet nagedacht worden over de 
overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs. 
Op deze avond ontvangt u alle belangrijke informatie over de overgang van de Ster naar een 
VO school. Deze avond is voor alle ouders groep 8. Het is heel belangrijk dat u weet wat u 
moet doen als ouder. Mocht u echt niet kunnen wilt u dit dan melden bij Ciska. 
De avond start om 19.00 uur, vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom, koffie en thee staan 
dan klaar. 

Groep Saturnus (7/8)

Groepen Jupiter en Mars (1/2)
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Workshop rekenen:  “ Hoe help ik mijn kind met rekenen? ”                       
Vanwege de grote behoefte van ouders, organiseren wij ook dit schooljaar weer een workshop 
“Hoe help ik mijn kind met rekenen”. Wilt u tips, tools en handvatten over hoe u uw kind het 
beste thuis kan helpen met het rekenen? Of bent u benieuwd hoe de kinderen op De Ster leren 
rekenen? Kom dan naar de workshop. 

Wanneer:	 woensdag 16 januari 2019 

Voor wie: 	 voor ouders/verzorgers van leerlingen uit 		 	
	 groep 6,7 en 8  

Tijd: 	 	 9.00-10.00 uur  

Door wie: 	 rekenspecialist Juf Helen de Loor.  

Waar: ouderatelier 

 

Vooraankondiging Workshop gezonde voeding : “ Hoe maak ik gezonde 

snacks en traktaties? ” 
In het kader van EU schoolfruit, organiseert de Ster school een speciale workshop ‘Gezonde 
voeding’. Tijdens deze workshop zullen wij met elkaar kijken naar gezonde snacks, ontbijt, 
traktatie en nog veel meer.  
 
Wanneer en hoe laat : 	 wordt later bekend gemaakt 

Voor wie:	 voor alle ouders 
 
Door wie:  gastdocent: Jump-In medewerker  
Jump-in is het scholenprogramma van de gemeente Amsterdam dat basisscholen helpt 
gezondheid structureel op de agenda te zetten en te houden rond de thema's bewegen en 
voeding. 

 
Waar : 	 ouderatelier

Workshops voor ouders
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