De Sterrenkijker
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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

Vanuit groep 1 Leeuwen en 2 Giraffen
Bibliotheek
Elke woensdag mogen de kinderen die willen met de juf naar de
bibliotheek om boekjes te lenen voor thuis. Kinderen weten soms
niet of ze wel of niet naar de bieb mogen. Zou U daarom ’s
morgens tegen u kind willen zeggen of hij/zij naar de bieb mag. Ze
moeten dan een tas bij zich hebben die voorzien is van hun naam.
Zelfredzaamheid
Al heel veel kinderen doen zelf de mouwen van hun jas goed en
kunnen zelf de jas aandoen. Sommigen kunnen zelfs de jas al dicht
doen, knap hoor! Met de andere kinderen gaan we druk aan het
oefenen. Wilt u ze dit thuis ook zoveel mogelijk zelf laten doen?
Sommige kinderen vinden het nog lastig om hun schoenen aan en
uit te doen. Bij het gymmen oefenen we dit volop. Kunt u dit thuis
ook eens met ze oefenen!
Naam op spullen
Het zou fijn zijn als alle spullen van kinderen voorzien zijn van hun
naam. Denk bijvoorbeeld aan bakjes, bekers en meegenomen
spullen. Dit om zo min mogelijk spullen kwijt te raken.

(zie ook website: “Kalender”)

2 t/m 5 september
Startgesprekken
9 september
Sterrenkijker
20.00 uur: MR vergadering
17 september
19.00 uur: informatieavond
23 september
Sterrenkijker
25 september
20.00 uur: MR vergadering
30 september
11.15-12.00 uur: maandafsluiting 1
Leeuwen, 5 Pluto en 7 Saturnus
2 t/m 13 oktober
Kinderboekenweek
4 oktober
Dierendag
5 oktober
Dag van de leerkracht

Op dit moment krijgt
déze kapstokregel
bijzondere aandacht:

Vanuit groep 5 Pluto en 6 Jupiter
Thema Nederland
Op maandag 3 september a.s. starten groep 5 en 6 met het eerste
thema: Nederland. Het is een aardrijkskunde thema, waarbij alle
12 provincies aan bod zullen komen. Het gebruik van een atlas
wordt hierbij ingezet. Ook kijken we naar dingen die 'typisch
Nederlands' zijn, zoals bijv. de fiets. Tijdens de lessen creatief gaan
we gezellig samenwerken en aan de slag met o.a. Delfts blauw,
tulpen, molens en koeien. Op de gang richten we een themahoek
in. Kom gerust een kijkje nemen!
Vanuit de bovenbouw (groep 5 t/m 8)
Huiswerk
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ontvangen op maandag 2
september a.s. hun eerste huiswerk. Met het geven van huiswerk
creëren we een extra oefenmoment. Als ouder heeft u zicht op de
lesstof die uw kind krijgt aangeboden in de klas. Daarnaast oefenen
leerlingen in het dragen van verantwoordelijkheid voor het maken
van hun huiswerk en het meenemen op de afgesproken dag.
Wekelijks krijgen de leerlingen het huiswerk mee op maandag. Op
vrijdag moet het huiswerk terug zijn op school. Het huiswerk wordt
bewaard in een rode snelhechter. Het huiswerk bevat oefeningen
die op school aan de orde zijn geweest, deze zijn in principe door
uw kind zelfstandig te maken. We stellen het op prijs als u als
ouder meekijkt. Het huiswerk kan ook leerhuiswerk bevatten, ter
voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.
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Boekbespreking
Het komende half jaar gaan alle bovenbouwleerlingen een boekbespreking verzorgen. We
oefenen hiermee het spreken voor een groep. Het promoten van boeken nodigt leerlingen ook
uit om het boek te gaan lezen. Afgelopen week ontving u als ouder hierover meer informatie
middels een aparte brief. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
de groepsleerkracht van uw kind.
Nieuwskring
In de bovenbouwgroepen wordt wekelijks een nieuwskring georganiseerd. We besteden hiermee aandacht aan de
actualiteit, maatschappij en het vormen van een mening. De leerling die aan de beurt is, krijgt dit één week van
tevoren te horen. De nieuwskring vindt plaats op vrijdag. De leerling neemt een artikel mee (uit de krant of van het
internet). Het nieuws moet actueel zijn en passen bij het niveau van het kind. In de kring vertelt de leerling uit welke
krant of van welke site het artikel afkomstig is. Ook wordt de rubriek vermeld. Daarna volgen de titel en een korte
samenvatting in eigen woorden. Tenslotte leest de leerling een stukje van het artikel voor. De klasgenoten en de
leerkracht zijn in de gelegenheid om vragen te stellen en ook worden er tips & tops gegeven.
Herinnering: Startgesprekken
In de week van 2 september staan de startgesprekken gepland. Tijdens deze gespreksronde willen wij graag àlle
ouders ontmoeten. Door elkaar te informeren over de kinderen, starten we samen het schooljaar op.
We vinden het van belang om te praten over het begin van het schooljaar. Daarbij willen we van ouders graag weten
wat de eerste indrukken van hun kind waren. Ook willen we ònze eerste indrukken delen. Verder willen we samen
met ouders de focuspunten voor de komende periode bepalen, waar mogelijk concrete doelen stellen èn praten
over de beste manier waarop we deze doelen kunnen bereiken. Kortom, we hebben heel graag de input van ouders
om de kinderen op maat te kunnen begeleiden. De intekenlijsten hangen vanaf vandaag in de aula.
Herinnering: Toestemmingsformulier privacy
Afgelopen week heeft uw kind het toestemmingsformulierm.b.t. privacy mee naar huis gekregen. Inmiddels hebben
we van de meeste ouders het formulier ingevuld en ondertekend retour mogen ontvangen. Dank hiervoor!
Wanneer u het formulier nog niet heeft ingevuld en geretourneerd, wilt u dit dan z.s.m. doen? Pas nadat alle
formulieren binnen zijn, kunnen de namenlijsten van de klassen mee naar huis toe.
Van de website… ‘de groep in’
Onze leerkrachten berichten regelmatig via de ‘groepsblog’ op onze website over het wel en wee van hun groep.
Onder het kopje ‘de groep in’ kunt u de verschillende groepen volgen. In de Sterrenkijker willen we hier steeds wat
extra aandacht aan schenken. Deze keer aandacht voor groep 1 Leeuwen.
Rijmen
Vandaag hebben wij van Tijm Rijm een nieuw versje geleerd.
Dit was echt hilarisch! Sommige kinderen lagen bijna van lachen op de grond!
Hopelijk komt Tijm nog vaak bij ons in de klas om te rijmen!
Even voorstellen…
Hallo Allemaal,
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Heidi Geraerts 39 jaar en ik woon met mijn man en twee kinderen in Eersel.
Mijn hobby`s zijn op vakantie gaan met mijn gezin, afspreken met vriendinnen, uitjes met de kinderen en sporten.
Ik ben 16 jaar juf en heb voorheen gewerkt op de Zonnesteen (vroeger St Jozefschool) in Bergeijk en nu is het tijd
voor een nieuwe uitdaging en dat is hier op de Ster in groep 3 en groep 4. Ik heb er zin. Op een fijn tijd en een
prettige samenwerking.
Groetjes Heidi Geraerts
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Informatieavond
Dinsdag 17 september zal de informatieavond voor de ouders van de Ster plaatsvinden. Dit is voor de groepen 2 t/m
8. Voor groep 1 is er eerder al een informatieavond geweest (het kleuterinformatieuurtje van april jl.).
We hebben op deze avond meerdere informatierondes per groep gepland, zodat u bij meerdere groepen kunt
aansluiten. Het kan voorkomen dat u met uw gezinssamenstelling 2 informatierondes tegelijk heeft, wij verzoeken u
dan zelf een keuze te maken welke informatierondes u bij woont.
De leerkrachten zullen u tijdens deze avond van informatie voorzien die specifiek geldt voor betreffende groep.
De informatierondes zullen plaatsvinden in het eigen groepslokaal.
Let op! De groep 7 heeft enkel informatieronde 2. Aansluitend hierop vindt er informatieronde 3 plaats voor groep 7
en 8 in het lokaal van groep 8. Dit zal specifiek gaan over de aanloop naar het Voortgezet Onderwijs.
Tussen de informatierondes heeft u nog even de gelegenheid om een kijkje te nemen in de klas en de materialen die
er klaar liggen. Ook is de leerkracht aanwezig om vragen te beantwoorden. Dit is bedoeld voor algemene vragen
over de groep. Voor specifieke vragen of zorg over uw kind, kunt u op een ander moment een afspraak maken met
de betreffende leerkracht.
Mocht u na het kijkje in de klas nog naar een ander informatieronde willen, zorg dan dat u tijdig in die groep
aanwezig bent.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u aanwezig kunt zijn, het is niet de bedoeling dat er kinderen meekomen op
deze avond.
19.0019.30
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Informatie ronde 3 voor gr. 7 + 8
(lokaal groep 8).

7

Deel 1 20.10 - 20.40 uur voor groep 7 en 8: informatie over het
traject Voortgezet Onderwijs.
Deel 2 20.40 - 21.10 uur voor alleen groep 8: specifieke groep 8
activiteiten (+musical en het schoolkamp).

Met vriendelijke groet,
Team de Ster
Welkom op onze school!
Na de zomervakantie zijn Dani, Rènan, Evi, Renske, Mick, Fer, Jur, Bas, Fay en Sven op onze school gestart in groep 01 Leeuwen. Welkom allemaal en heel veel leer- en speelplezier op onze school!
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Gezocht: extra hulpkrachten versiergroep
Onze versiergroep zoekt extra hulpkrachten! De versiergroep komt zo’n vijf keer per jaar bij elkaar om in onze school
versieringen aan te brengen in een thema (bijv. Sinterklaas). Heb je zin en tijd om te helpen, stuur dan een e-mail
naar infodester@skozok.nl.
Vanuit de Typetuin
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De komende periode wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.
Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
Ook voor kinderen met dyslexie.
Wanneer is de typecursus?
Startdatum: maandag 30 september 2019
Lestijd: 16:45 tot 17:45 uur
Leslocatie: St. Gemeenschapswerk De Rietstek, Hennepstraat 6 a 5561 AC RIETHOVEN
Prijs
175 euro (incl. examen)
Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en
kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder
begeleiding leert typen van een type-coach.
De klassikale cursus van de Typetuin
Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat
langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.
Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.
Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin
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