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Beste ouders, verzorgers,
Nog elke dag lopen wij met een grote glimlach door ons nieuwe gebouw. Wat ziet het er toch
prachtig uit en wat mogen we trots zijn op zo’n mooie speel- en leeromgeving voor de kinderen! We
kijken terug op een geslaagd openingsfeest. In deze nieuwsbrief leest u een kort verslag. Nu we in
één gebouw zitten wordt het steeds makkelijker om als school en opvang samen dingen te
ondernemen. We lichten er in deze nieuwsbrief een paar van die activiteiten uit. Fresh in de Les
bijvoorbeeld – wel eens gehoord van de ‘beweegkriebels’? Zo niet, lees dan vooral verder. Ook doen
we samen mee aan de Vreedzame Wijk. En wist u dat ons IKC een eigen website heeft? In deze
nieuwsbrief leest u er alles over!
Nieuwe website IKC De Vijf Sterren
Sinds een aantal weken heeft ons IKC een eigen website: www.ikcdevijfsterren.nl. Hier staat informatie
over het kind centrum, het gebouw en de verschillende organisaties die in het gebouw zitten. U vindt
er alle nodige contactgegevens. Ook plaatsen we regelmatig nieuws en foto’s. De website is
natuurlijk geen vervanging van onze eigen websites. U kunt nog gewoon terecht op
www.basisschooldevijfsterren.nl voor specifieke informatie over de school. En op en www.tinteltuin.nl voor
informatie over het kinderdagverblijf, de voorschool en de BSO.
Fresh in de les
Gezond eten en drinken, voldoende bewegen en op
tijd naar bed. Als je je hieraan houdt kom je ‘Fresh’ in
de les! En dat is erg belangrijk voor kinderen die
midden in hun ontwikkeling zitten. Als ze fris in de les
zitten kunnen zij zich beter concentreren, beter leren
en de schooldag beter volhouden. Als voorschool en
basisschool gebruiken we daarom Fresh in de Les om
de kinderen te leren hoe je gezond kunt leven.
Het leuke is: dat doen we niet alleen. Fresh in de les is
een project waar de hele buurt aan meedoet. Van 19 tot en met 23 mei is er een activiteitenweek.
Allerlei partners uit de buurt zetten dan hun beste beentje voor om een gezonde leefstijl te
promoten. Winkeliers, ondernemers, de politie en sportaanbieders organiseren verschillende acties.
Professionals verzorgen sport- en spelactiviteiten. En er zijn voorlichtingen en andere activiteiten
voor ouders.
In ons IKC worden er bij kinderen kriebels opgetrommeld. Niet de kriebels die je krijgt als je verliefd
bent, maar beweegkriebels! Op maandag 19 mei volgen kinderen in de grote hal van het kind
centrum een workshop beweegkriebels. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers krijgen
daarnaast van een bewegingsdeskundige training om beweegactiviteiten in de klas te doen. Voor de
ouders is er op 19 mei om 9.00 uur in de oudercontactkamer een voorlichting over het maken van

een gezond ontbijt. Ouders en kinderen die meedoen aan het programma ontvangen een certificaat
als bewijs van deelname.

IKC De Vijf Sterren doet mee aan de Vreedzame Wijk
Kinderen brengen hun dag door in verschillende omgevingen. Op school of op de opvang, thuis en op
straat, waar zij met vriendjes spelen. Het is belangrijk dat zij zich overal veilig voelen en dat de sfeer
goed is. Daarom doen wij als IKC dit jaar mee aan De Vreedzame wijk. Tijdens dit project denken
kinderen er over na hoe een ‘vreedzame wijk’ eruit zou moeten zien. Bijvoorbeeld dat het een
schone wijk is, dat mensen vriendelijk zijn tegen elkaar, dat mensen elkaar helpen. Ook andere
kinderen uit de wijk denken hier over na. Het idee is, dat we uiteindelijk allemaal dezelfde regels en
afspraken gebruiken voor hoe we met elkaar omgaan.
De ideeën van onze kinderen en die de kinderen van andere scholen uit de
wijk worden met elkaar vergeleken. Daar komt een top drie uit van
onderwerpen die de kinderen het allerbelangrijkst vinden. Op basis hiervan
wordt een wijkmanifest opgesteld en een mooie poster gemaakt. En
uiteindelijk moeten we natuurlijk gaan bedenken hoe we het gaan
uitvoeren. Want het mag niet bij mooie woorden blijven, het werkt pas als
we het ook echt gaan doen!
Het stadsdeel organiseert de feestelijke presentatie van het wijkmanifest. Er komt een aparte
presentatie voor de wijk en voor de scholen, ouders en organisaties. U krijgt hierover nog nadere
informatie. In deze leuke video wordt uitgelegd wat de vreedzame wijk precies inhoudt:
http://vimeo.com/77238790

Ingebruikname IKC De Vijf Sterren
Op 7 maart hebben we de ingebruikname van
ons IKC gevierd. Samen met de wethouder
Coby van Berkum en vertegenwoordigers van
AMOS en TintelTuin liepen de kinderen in
optocht naar ons nieuwe gebouw. Hier
maakten zij samen de deur open. Dat kon pas
nadat zij een enorme ballonhaag hadden
doorgeprikt! Daarachter kwam het logo van
het kind centrum tevoorschijn.
Het hele schoolplein was versierd en de rest
van de middag konden kinderen springen op
een enorm luchtkussen en zich uitleven met
oud-Hollandse spelletjes. Elk half uur gaven
we aan ouders een rondleiding door het
gloednieuwe gebouw en konden ouders en
onze prachtige ruimtes en lokalen
bewonderen. Het was een feestelijke dag!

2

