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Bereikbaarheid directie 
Maandag: bs. de Ster. 
Dinsdag: st. Willibrordusschool 
Riethoven. 
Woensdag: st. Willibrordusschool 
Riethoven. 
Donderdag: ochtend bs. de Ster, 
middag st. Willibrordusschool 
Riethoven. 
Vrijdag: bs. de Ster. 
Via infodester@skozok.nl is de 
directeur dagelijks bereikbaar.  
De telefoon op de Ster is elke dag 
bemenst. 
 
Tussenschoolse opvang  
www.tso-assistent.net 
Vragen? Mail naar 
tsodester@skozok.nl  
Buitenschoolse opvang 
https://nummereen.com 
 
 

 

Van de schoolagenda 
(zie ook website: “Kalender”) 

24 augustus 
Eerste schooldag nieuwe schooljaar 
8.30 uur: Opening nieuwe schooljaar 
31 augustus 
19.30-20.00 uur: informatieavond ouders 
groep 1-2-3 
20.00-20.30 uur: vervolg 
informatieavond voor ouders groep 3 
4 september 
Sterrenkijker 
7 t/m 10 september 
Startgesprekken 
17 september 
20.00 uur: MR vergadering 
18 september 
Sterrenkijker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

 

 

 

 
Een nieuw schooljaar vangt aan, een jaar waarin we nog steeds van 
doen hebben met beperkingen en voorschriften, maar….. dat mag 
ons niet beletten weer met hoge verwachtingen en veel 
enthousiasme aan de slag te gaan. We wensen iedereen een fijn 
schooljaar, een jaar waarin we allemaal weer met veel plezier veel 
zullen gaan leren! 
 
Welkom op onze school! 
Komende maandag start Dima in groep 7 Saturnus. In groep 0-1-2 
Leeuwen starten Liene, Cas, Arjan, Ties, Safiya, Huib, Jules en Vince. 
Welkom allemaal en heel veel leer- en speelplezier op onze school! 

 
 

Schooltijden 
Zoals al eerder aangegeven, handhaven we de komende periode het 
continurooster. De schooltijden zijn als volgt: 
Maandag: 8.30 – 14.45 uur 
Dinsdag: 8.30 – 14.45 uur 
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur 
Donderdag: 8.30 – 14.45 uur 
Vrijdag: 8.30 – 12. 30 uur 
 
Wanneer de school de schooltijden definitief wil wijzigen, omdat 
door de coronacrisis is gebleken dat deze gunstiger zijn, dient 
hiervoor een formele procedure te worden opgestart. We hebben 
in de afgelopen maanden vaak de vraag gekregen om de 
schooltijden tegen het licht te houden. Dat gaan we dan ook direct 
na de vakantie oppakken, in samenwerking met de MR. We zullen u 
steeds op de hoogte houden van ontwikkelingen, zodat u tijdig weet 
hebt van het verloop van dit traject. Lopende het traject blijft het 
huidige continurooster van kracht. 
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Praktische informatie nieuwe schooljaar 
Hieronder treft u puntsgewijs een aantal praktische punten zoals we gaan werken m.i.v. aanstaande maandag. 

• Ons bestuur heeft besloten ouders na de zomervakantie niet toe te laten op het schoolplein en in het 
gebouw. Verderop in deze Sterrenkijker worden uitzonderingen op deze regel geformuleerd; 

• Tussen 8.15 en 8.30 uur is het ‘inlooptijd’. In deze tijd zijn onze leerlingen welkom om het gebouw binnen 
te komen en naar hun klas te lopen. Ouders blijven buiten, alle kinderen komen dus zelfstandig naar 
binnen. De leerkrachten zijn gedurende deze tijd in de klas aanwezig om alle kinderen te verwelkomen; 

• Ouders nemen afscheid van hun kind(eren) bij de schoolpoort, zij komen dus niet op het schoolplein; 

• Kinderen van groep 1 t/m 4 gaan de school binnen via de deur van het eigen lokaal. Groep 0-1-2 Leeuwen 
en 2-3 Kameleons parkeert de fiets aan de kant van de kleuters, groep 4 Dolfijnen parkeert de fiets aan de 
kant van de pannakooi;  

• Kinderen van groep 5 t/m 8 lopen via de kant van de pannakooi het plein op (hier wordt ook de eventuele 
fiets geparkeerd) en nemen aan de achterkant van het gebouw de bovenbouw-ingang; 

• We vragen u om zoveel mogelijk lopend naar school te komen, dit i.v.m. de beperkte ruimte om fietsen te 
stallen; 

• Op het plein wordt niet gefietst, we lopen met de fiets aan de hand en parkeren de fiets in de daarvoor 
bestemde vakken;  

• Aan ouders de dringende vraag om na het brengen/halen van uw kind(eren) direct verder te gaan. Denk 
ook steeds aan het houden van 1,5 meter afstand tussen volwassenen; 

• Iedere groep luncht in de eigen klas met de eigen leerkracht. Daarvoor verwachten we dat kinderen, naast 
hun fruit voor de ochtendpauze, ook een lunchpakket bij zich hebben. Denk ook aan het meegeven van 
voldoende drinken. 

 
Luizencontrole 
Hoofdluiscontrole is voorlopig niet mogelijk. Wij vragen u, tot nader bericht, zèlf uw kind(eren) zorgvuldig te 
controleren op hoofdluis. Wanneer u hoofdluis of neten ontdekt, informeert u dan de leerkracht(en) van uw 
kind(eren).  
 
Herinnering: Gymtijden in 2020-2021  
De gymlessen vinden plaats in de sporthal op de volgende dagen:  
Maandagmiddag: groep 7 en 8.  
Dinsdagmiddag: groep 5 en 6.  
Donderdagmiddag: groep 3 en 4.  
Met name bij balspelen, renspelen en diverse oefeningen zijn goede schoenen onontbeerlijk. Blote voeten zijn geen 
optie. Gymschoenen moeten aan een aantal zaken voldoen: 
 -de schoenen mogen NIET buiten gedragen worden (binnengymschoenen);  
-de zolen dienen schoon te zijn;  
-de zolen mogen geen strepen op de vloer achterlaten (dit betreft dus niet alleen zwarte zolen!). 
 
Kleutergroepen  
De jongste schoolbezoekers spelen iedere dag buiten of binnen. De sokken, schoenen en dikke kleding gaan binnen 
uit, vandaar dat wij het dragen van gymschoenen ten zeerste aanraden (geen gymschoenen die ook buiten gedragen 
zijn!). Indien uw kind nog niet zelf de veters kan strikken, is het voor de leerkracht prettig als u gymschoenen aanschaft 
zonder veters. De gymschoenen worden op school bewaard.  
 
Groep 3 t/m 8  
De kinderen dienen, naast goede gymschoenen, een sportbroekje en shirt of gympakje te dragen. Wilt u erop toezien 
dat de gymkleding niet onder de andere kleding wordt gedragen? Oorbellen, horloges en andere sieraden mogen niet 
gedragen worden tijdens de les. Wilt u tevens de kinderen op de dag dat zij lichamelijke oefening hebben, gemakkelijke 
kleding aantrekken en de spullen in een stevige tas meegeven? Om hygiënische redenen mogen de gymkleren niet op 
school blijven hangen. Regelmatig uitwaaien/uitwassen is wel zo prettig. In overleg met de MR is afgesproken dat 
kinderen zich na afloop mogen opfrissen. Uitgebreid douchen heeft geen zin, omdat de kinderen direct weer naar 
buiten gaan om daar verder te spelen. 
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Herinnering: Informatieavonden en startgesprekken 
In het kader van de 1,50m voorschriften, moeten we de informatieavonden anders gaan organiseren. Op 31 augustus 
a.s. vindt de informatieavond voor de groepen instroom-1-2 en 2-3 plaats (één ouder per kind). Van 19.30-20.00 
ouders van groep 0-1-2-3 samen, van 20.00-20.30 uur ouders van groep 3 nog even apart. Nadere informatie en een 
uitnodiging volgt. 
De informatieavond voor de groepen 4 t/m 8 gaat niet door, hiervoor in de plaats ontvangen ouders van de 
leerkrachten, via e-mail, een hand-out van de betreffende presentatie. Deze wordt voorzien van extra toelichting waar 
nodig. Dit gebeurt op 31 augustus a.s., voorafgaande aan de startgesprekken die in week 3 (7-8-9-10 september) op 
de traditionele manier plaatsvinden. Tijdens de startgesprekken gaan we de nadruk leggen op een gezamenlijke start 
van het schooljaar. Het is voor ons -èn met name voor uw kind- van belang dat we het jaar starten met àlle informatie 
die ertoe doet. Ouders/verzorgers hebben bij deze informatievoorziening een belangrijk aandeel. Deze gespreksronde 
willen we àlle ouders vooral laten vertellen over hun kind, over specifieke kindkenmerken, over sterke kanten en over 
verwachtingen betreffende dit schooljaar.  
We kunnen tijdens deze gesprekken slechts één ouder per kind toelaten onder de verderop in deze Sterrenkijker 
beschreven voorwaarden. Binnenkort ontvangt u meer informatie rondom data, planning en organisatie van 
startgesprekken. Indien e.e.a. vragen bij u oproept bent u altijd welkom bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) -
telefonisch of via mail-.  
 
Herinnering: Peuterspeelzaal in ons gebouw 
Vanaf het nieuwe schooljaar zal ook de peuterspeelzaal in ons gebouw gehuisvest zijn. De peuters komen op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag steeds op de ochtenden. 
 
Toelaten van ouders en externen in ons gebouw 
Indien noodzakelijk kunnen ouders en externen worden toegelaten tot de school. Hiervoor dient door hen een 
afspraak (telefonisch of per e-mail) worden gemaakt. Daarnaast kan e.e.a. plaatsvinden op uitnodiging van school. 
Voorwaarde is dat betreffende personen worden geregistreerd (aanwijzingen krijgt men ter plekke). Registratie kan 
alleen plaatsvinden indien men op dat moment geen corona gerelateerde klachten heeft. Voor evt. vervolgafspraken 
dient opnieuw geregistreerd te worden. 
 
Uit het laatste protocol basisonderwijs van de P.O.- raad: Thuisblijfregels leerlingen  
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: 
lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_  
• Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, 
behalve:  
- Als het kind ook koorts heeft;  
- Als kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door 
de GGD;  
- Als er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie 
rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan is het tevens belangrijk om het kind te testen.  
 
• Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:  
- Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);  
- Als het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten). Voor 
meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen.  
 
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling 
mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer 
informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels.  
- Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling 
ook thuis.  
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- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.  
- Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 
wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. 
 


