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Maandag 11 maart 
- 

Maandag 18 maart 
- 

Dinsdag 12 februari 

- 

Dinsdag 19 maart 

- 

Woensdag 13 maart 

- 

Woensdag 20 maart 

- 

Donderdag 14 maart 

Ouder en kind activiteit: kunst 

maken van kosteloos materiaal 

Donderdag 21 maart 

- 

Vrijdag 15 maart 

School open! 

Geen zwemmen. 

Landelijke 

staking onderwijs 

Vrijdag 22 maart 

Schoolzwemmen groep 5, leerlingen om 

15.45 terug op school 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Weekplanning 
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TSO – overblijf betalen 

Zoals al eerder medegedeeld, wordt de TSO nu vanuit school georganiseerd. Dat betekent dat wij ook de 

kosten voor de TSO innen. Dit is sinds 1 januari.  

Als u nog niet heeft betaald, willen wij u vriendelijk verzoeken om contact op te nemen met de 

administratie van de school mevrouw Shida Asruf. Zij kan u precies vertellen hoeveel u nog moet betalen 

en hoe u kunt betalen. Het liefst hebben wij het via een bankoverschrijving. 

 

Staking 15 maart – De Ster is open 

Vrijdag 15 maart aanstaande is er wederom een landelijke stakingsdag voor het onderwijs. Veel scholen zijn 

die dag dicht. Op De Ster staken maar weinig leerkrachten, waardoor wij gewoon open kunnen zijn die dag. 

Alle leerlingen hebben die dag dus gewoon les. 

 

 

 

We hebben de komende tijd weer een mooi aanbod voor ouders; een kookworkshop, knutselen met 

kosteloos materiaal en een cursus positief opvoeden. Zie de aankondigingen hieronder voor meer 

informatie. 

Voor wie? Alle ouders/verzorgers 

Wanneer: dinsdag 25 maart van 9.00-10.00  

Waar: ouderatelier 

Workshops voor ouders 

Algemene informatie 
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Cursus Positief opvoeden  

(voor ouders van kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar) 

Positief blijven tijdens de opvoeding van uw kind, hoe doet u dat? 

Nieuwsgierig? Kom naar de groepscursus Positief Opvoeden! 

In vijf bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan: 

 Positief contact maken met uw kind 

 Gewenste gedrag van uw kind aanmoedigen  

 Nieuwe vaardigheden leren aan uw kind 

 Omgaan met ongewenst gedrag van uw kind 

De cursus wordt gegeven op maandag van 9.00 tot 11.30 uur 

          Wanneer?  Maandag 25 maart (les 1) 

Maandag 1 april (les 2) 

Maandag 8 april (les 3) 

                Maandag 15 april (les 4) 

                            Afsluiting maandag 6 mei (les 5)  

Waar?  Basisschool  De Ster                                 

Woudrichemstraat 8                                                         

1107 NG Amsterdam               

Aanmelden en informatie:    Myrna Bosman  
         m.bosman@oktamsterdam.nl 
        06 333 15 366 

       
        Tania Oostwoud  

         t.oostwoud@oktamsterdam.nl 
        06-13343709 
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