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Beste ouders, verzorgers,
De verhuizing naar het nieuwe gebouw komt steeds dichterbij. We zijn volop bezig met het uitzoeken
van spullen: wat nemen we wel, en wat nemen we niet mee naar het nieuwe gebouw? Vrijdag 21
februari gaat het kinderdagverblijf al over naar de nieuwe locatie, de BSO gaat 3 maart en de
voorschool op 10 maart op de nieuwe locatie van start. Nu we al regelmatig een voet over de
drempel van het nieuwe gebouw hebben gezet kunnen we haast niet wachten tot het zover is. In
deze nieuwsbrief geven we u het laatste verhuisnieuws en vertellen we meer over de opening op 7
maart. Ook kijken we terug op de afgelopen weken: we zijn op een gezamenlijke studiedag geweest
en drie leerlingen van groep acht wonnen een prijs.
“Het gebouw voelt al een beetje vertrouwd”
Deze week stond voor het kinderdagverblijf en de BSO
helemaal in het teken van de verhuizing. De kinderen worden
tot en met vrijdag op de oude locatie opgevangen, en gaan
vanaf maandag naar het nieuwe gebouw. Wat krijgen zij mee
van de verhuizing? Ineke van der Haak, locatiemanager van de
kinderopvang in IKC De Vijf Sterren: “We hebben deze twee
weken extra medewerkers ingezet. Zo kan de opvang van de
kinderen normaal blijven verlopen, terwijl we ook handen vrij
hebben voor de verhuizing. Onze medewerkers zijn al
regelmatig met de kinderen gaan kijken op onze mooie nieuwe
locatie. Het gebouw voelt al een beetje vertrouwd!”
De pedagogisch medewerkers betrekken de kinderen ook bij
praktische zaken. “Helpen inpakken bijvoorbeeld, dat vinden
de kinderen heel leuk om te doen. Door ze bij de
voorbereidingen te laten helpen willen we de overgang naar de nieuwe locatie makkelijker voor ze
maken.” De medewerkers van de Technische Dienst werken intussen heel hard aan de inrichting van
de ruimtes. “Ze zijn deze week vooral druk geweest met het plaatsen van koelkasten, magnetrons, en
het in elkaar zetten van kasten, tafels en ander meubilair. Er moet ontzettend veel gebeuren voor
zo’n verhuizing. Maar als je ziet wat we er straks voor terug krijgen in het nieuwe gebouw, hebben
we het er allemaal graag voor over.”
Eerste prijs voor team groep 8 van De Vijf Sterren
Als Integraal Kind Centrum willen we ons niet alleen bezig houden met elkaar, maar ook met de
wereld om ons heen. De leerlingen van groep 8 hebben nagedacht over wat er beter kan in ons
stadsdeel. Dat deden zij in de ideeënwedstrijd “Als ik de baas was van Amsterdam-Noord…”. In totaal
zes groepjes leerlingen van 10-12 jaar van de basisscholen Overhoeks, Elzenhagen en natuurlijk De
Vijf Sterren gingen op zoek naar een antwoord. In de raadzaal van het stadsdeelkantoor
presenteerden ze eind januari hun idee voor een beter Noord. En het leuke is: het beste idee kwam
van een team van onze school!

Hind, Meron en Ghalia bedachten een speeltuin
voor gehandicapte kinderen in het Noorderpark.
Met een schommel voor rolstoelers, een glijbaan
met lift, een extra zachte vloer voor kinderen met
epilepsie en een racebaan voor fietsen met drie
wielen. Ghalia liet bij de presentatie een beeld zien
van een lachend kind in een rolstoel. “Dit kind is blij”
zei ze. “Het kan ook spelen en krijgt nu ook een
leuke jeugd zonder nare herinneringen.”
“Ik vind dit idee eerlijk gezegd verpletterend”, liet
raadslid Zoë Kwint namens de jury weten. “Een HEEL
mooi idee, dat we serieus moeten nemen.”
Inmiddels weten we dat het plan ook echt bij de gemeenteraad ligt! Er wordt een concrete uitwerking
van gemaakt en men is bezig een locatie te regelen.
Medewerkers voorschool en basisschool samen op studiedag
Vorig jaar zijn de medewerkers van de basisschool en de voorschool samen begonnen aan een
training ‘professionele cultuur’. De training bestaat uit verschillende studiedagen. Op vrijdag 21
februari is er ook weer zo’n studiedag. In de training leren we vooral om steeds beter met elkaar te
gaan communiceren. Onderling, als collega’s, met u als ouders en met onze leerlingen. We willen dat
IKC De Vijf Sterren een plek zal zijn waar we open en eerlijk tegen elkaar kunnen zijn, naar elkaar
luisteren en ons best doen om elkaar te begrijpen. Als we zo met elkaar samenwerken kan het in ons
werk over de inhoud gaan. En kunnen we met hart en ziel werken aan onze gezamenlijke missie:
goed onderwijs te bieden aan al onze leerlingen.
Hoekjes en nisjes
Bij een verhuizing komt er vaak veel onverwachte ‘rommel’ tevoorschijn. Spulletjes die ergens
weggestopt liggen en waar je al in geen jaren meer naar gekeken hebt. Het gebouw van basisschool
De Vijf Sterren puilt uit van dit soort zaken. De medewerkers van de voorschool en de basisschool
hebben zoveel mogelijk spullen die op de nieuwe school niet meer zullen worden gebruikt, al
uitgezocht. Sommige materialen zijn veel te goed om zomaar in de container te gooien. Daarom
hebben we al een paar keer een rommelmarkt georganiseerd. Daar verkopen we puzzels die nog
compleet zijn, spelletjes die we over hebben, setjes van tafels en stoelen en meer. Thea Michel,
directeur van de basisschool: “Ik heb nog nooit een gebouw gezien waar zoveel geheime hoekjes en
nisjes zitten als hier. Dan zit er onder de gang ineens weer een deur waar een ruimte vol spullen
achter verstopt blijkt te zitten. Of je gaat in een lokaal de hoek om, en komt achter een aanrecht
ineens een verborgen kast tegen. En die zit dan natuurlijk ook tot de nok toe vol.”
De nieuwe materialen voor het IKC worden bij het nieuwe gebouw afgeleverd. In de week na de
voorjaarsvakantie, van 3 tot 7 maart, gaan de leerkrachten en peuterleidsters aan de slag om hun
eigen lokalen in te richten. Een fijn idee om straks met een schone lei te beginnen!
Nieuws over de opening
Op 7 maart is de officiële opening van IKC De Vijf Sterren. We starten om 12.30 uur bij het oude
gebouw van de basisschool en lopen dan samen met de kinderen naar ons nieuwe gebouw. Ook
wethouder Coby van Berkum loopt mee, net als de bestuurders van AMOS en TintelTuin. Bij het
nieuwe gebouw gaat de deur voor het eerst officieel open en verklaren we IKC De Vijf Sterren voor
geopend! De middag is verder gevuld met allerhande festiviteiten voor de kinderen. Elk half uur start
er een rondleiding door het nieuwe gebouw voor ouders en zijn er leuke filmpjes te zien van de
bouw, en van het kinderpersbureau. U bent dus van harte welkom om op 7 maart een kijkje te
komen nemen in IKC De Vijf Sterren!
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