
De Sterrenkijker 
Nummer 1, Jaargang 29,  27 augustus 2018 
 
 

 
 

 

Informatieblad van Basisschool de Ster. Dorpstraat 15, 5563 BC Westerhoven.  Telefoon: (040) 2012837. Website:  www.bs-dester.nl 

 

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 ag 
bemenst. 
 

Tussenschoolse opvang  
www.tso-assistent.net 
Vragen? Mail naar 
tsodester@skozok.nl  
Buitenschoolse opvang 
Tel: 06-22016463 of via de 
mail: info@blusserke.nl  
 
 

 
Van de schoolagenda 
(zie ook website: “Kalender”)  
3 t/m 6 september 
Kennismakingsgesprekken 
10 september 
Sterrenkijker 
12 september 
20.00 uur: OR vergadering 
20 september 
19.00 uur: Informatieavond 
24 september 
Sterrenkijker 
27 september 
11.15 uur: Maandafsluiting Giraffen, 
Dolfijnen en Saturnus 
28 september 
Studieochtend: alle leerlingen vrij! 
1 oktober 
19.45 uur: MR vergadering 
3 t/m 14 oktober 
Kinderboekenweek 
4 oktober 
Dierendag 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

Vanuit groep 0-1 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 zijn we druk aan het 
oefenen. Wilt u ze dit thuis ook zoveel mogelijk zelf laten doen? 
- Bij het gymmen vinden sommige kinderen het nog lastig om hun 
schoenen aan en uit te doen. 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. 
 
Vanuit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
Huiswerk 
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ontvangen op maandag 11 
september 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 van groep 8 kan ook leerhuiswerk 
bevatten, ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. 
 
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. 
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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. 
 

Vanuit groep 7 Saturnus 
Thema Afrika en Azië 

Maandag 3 september a.s. start groep 7 met het thema ‘Afrika en Azië. Het is een aardrijkskunde 
thema, waarbij aandacht wordt besteed aan topografie en atlasgebruik. Tijdens projectwerk maken we 
een werkstuk. De Engelse woorden en zinnen kunnen, indien gewenst, ook thuis worden geoefend. Op 
creatief vlak hebben we uitdagende opdrachten. We gaan aan de slag met papier-maché en klei. Op de 
gang gaan we een themahoek inrichten. Zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen! 
 
We zijn weer gestart… 
Afgelopen maandag hebben we met alle leerkrachten en kinderen het nieuwe schooljaar geopend. 
Tijdens het zingen van ons schoollied werd de schoolvlag gehesen door juf Marieke en juf Aline, twee 
van onze nieuwe collega´s.  
We hopen dat iedereen een geweldige vakantie heeft gehad en weer voldoende is uitgerust om er een 
mooi schooljaar van de maken. We hebben er zin in! 
 

Wisseling van werkdagen leerkrachten groep 0-1 Leeuwen 
Juf Linda en juf Nancy hebben in onderling overleg hun werkdagen gewisseld. Zij zijn nu als volgt aanwezig in de 
groep: 
Maandag: juf Linda 
Dinsdag: juf Nancy 
Woensdag: juf Nancy 
Donderdag: juf Linda 
Vrijdag: juf Linda 
 
Luisvrij 
Afgelopen week zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. We kunnen melden dat onze school op dit 
moment luisvrij is. 
 
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 0-1 Leeuwen. Zij lieten ons iets weten over de eerste 
schooldag. 
 
Eerste schooldag 
Het was best een beetje spannend zo'n eerste schooldag...... 
Maar wat hebben we het gezellig gehad en wat hebben we al hard gewerkt! 
Super goed kanjers!  
 
Kennismakingsgesprekken/startgesprekken 
In de week van 3 september a.s. staan er weer oudergesprekken gepland. Tijdens deze gespreksronde willen wij 
graag àlle ouders ontmoeten. De afgelopen jaren noemden we dit de kennismakingsgesprekken. Deze term denkt 
echter de lading niet meer, we spreken in het vervolg van “startgesprekken”. Door elkaar te informeren over de 
kinderen, starten we samen het schooljaar op. 
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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 maandag 27 augustus in de aula. De avond waarop we oudergesprekken voeren valt 
deze ronde op de dinsdag. Op deze manier is het makkelijker om oudergesprekken in te plannen voor meerdere 
kinderen binnen je gezin. 
 
Vanuit de Bibliotheek op school: Afsluiting Zomerlezen  
Kinderen van de huidige groepen 4 tot en met 6 hebben mee kunnen doen met het zogenaamde Zomerlezen. De 
strippenkaart (boekenlegger), de papieren zak en het favoriete boek mogen de kinderen weer mee naar school 
nemen. Op dinsdag 28 augustus komt lees-/mediaconsulent Hilde van de bieb om hetgeen te evalueren middels 
‘speeddaten’. Zo kunnen de kinderen hun klasgenoten enthousiast maken over hun favoriete boek. Alle kinderen die 
hebben meegedaan met het Zomerlezen krijgen als beloning een echt Zomerlees-certificaat!  
 
Gezocht: Kosteloos materiaal 
Voor het knutselen kunnen wij een heleboel kosteloos materiaal gebruiken. Heeft u thuis wat liggen, lever het gerust 
in bij de juf/ meester van uw kind. Denk hierbij aan: kurken, bierviltjes, bierdopjes, doosjes… Alvast bedankt!  
 
Ouderparticipatie op de Ster 
Onze oudervereniging organiseert al vele jaren activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, 
Koningsdag etc.  Daarbij wordt ook (bijna) altijd de hulp van andere ouders ingeroepen. We 
hebben helaas moeten constateren dat het steeds moeilijker is om voldoende ouders bereid 
gevonden te krijgen een handje toe te steken. Begrijpelijk, want iedereen heeft een volle 
agenda, maar het zou jammer zijn als we onze kinderen geen, of minder, van deze bijzondere 
activiteiten kunnen bieden.  
 
Het lijkt ons van belang tijdig zicht te krijgen op de mogelijkheden die ouders hebben om te 
helpen tijdens activiteiten. Daarom willen we u nù al in de gelegenheid stellen dit aan te geven 
per activiteit.  
Voor alle duidelijkheid: We vragen u niet om activiteiten te gaan organiseren, maar om te 
ondersteunen zodat een evenement voor de kinderen fijn verloopt. 
 
U kunt zich vanaf heden aanmelden om één of meerdere festiviteit(en) naar keuze te ondersteunen. De festiviteiten 
die we in het nieuwe schooljaar op touw willen zetten zijn: 

 Sinterklaas: Sinterklaasochtend op school (5 december), bezoek Sinterklaashuis en pepernoten bakken. 
 Kerst (20 december). 
 Carnaval (1 maart). 
 Schoolreis (9 april, onder voorbehoud). 
 Koningsspelen (12 april). 
 Goede doelenactie (datum nader te bepalen). 

Geïnteresseerd geraakt?..... aanmelden kan via:  ordester@skozok.nl 
 
Even voorstellen… 
Via deze weg zou ik me graag willen voorstellen. Mijn naam is Marieke Luijten 
(mluijten2@skozok.nl), ik ben 36 jaar, en ik woon in Valkenswaard met twee jonge kinderen 
en mijn man. Ik heb vele jaren in Waalre mogen werken op basisschool De Wilderen. Op deze 
school heb ik vooral veel ervaring op kunnen doen in de groepen 7 en 8. Toen er een nieuwe 
uitdaging op mijn pad kwam, wilde ik deze met beide handen aanpakken. Ik heb er dan ook 
ontzettend veel zin in om te mogen gaan werken op basisschool de Ster! 
U kunt me vinden in groep 8, waar ik samen met juf Ineke groep 8 mag gaan begeleiden. Op 
maandag, dinsdag en woensdag zal ik er zijn. Ineke werkt op woensdag, donderdag en 
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vrijdag. We zullen er dus elke woensdag samen zijn zodat we alle kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. 
Mocht u me persoonlijk willen leren kennen of iets vragen, ik zie je graag verschijnen! De deur zal open staan. Tot 
gauw! 
Groetjes Marieke 
 
Hallo allemaal, ik ben Nancy Schoenmakers-Kennis (nschoenmakers@skozok.nl),  33 jaar, 
geboren, getogen en woonachtig in Bergeijk. Na de middelbare school heb ik diverse 
kunstopleidingen afgerond zoals de Design Academy in Eindhoven. Daarna ben ik werkzaam 
geweest als grafisch vormgever. In die periode gaf ik op woensdagmiddagen teken- en 
schilderlessen aan kinderen. En daar is het zaadje gepland....…..  
Later toen ik zelf kinderen kreeg, inmiddels 6, 5, 3 en 1 jaar oud, ontwikkelde zich de wens om 
lerares in het basisonderwijs te worden. Ik ben toen gestart met een deeltijdstudie PABO. Na 
het behalen van het diploma heb ik  
met veel plezier lesgegeven aan groep 4 van een basisschool in Bergeijk. Maar de wens bleef om 
aan de slag te gaan met de jongsten van de school. Ik kijk er daarom enorm naar uit om op de 
Ster met de kinderen uit groep 0-1 er een geweldig mooi jaar van te maken!  
Groetjes, Nancy 
 
Hallo allemaal, mijn naam is Aline van de Vorstenbosch (avandevorstenbosch@skozok.nl), 
41 jaar, getrouwd met Mark en moeder van 3 kinderen van 13, 11 en 7 jaar. Ik ben sinds 
2000 werkzaam bij SKOZOK, eerst als groepsleerkracht en de laatste 5 jaar als 
onderwijsassistent. Ik zal het komende schooljaar in veel verschillende groepen te vinden 
zijn om de leerkrachten, groepjes kinderen en individuele leerlingen te ondersteunen. De 
eerste 2 weken zal ik vooral gebruiken om sfeer te proeven, kennis te maken met de 
kinderen en om mee te draaien in de groep. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en 
donderdag. 
 
Juf Marjolein (mdejongh@skozok.nl) stelt zich in de volgende Sterrenkijker aan u voor. 
 
Welkom op onze school! 
Na de zomervakantie zijn Keet, Liv, Lynn, Elin, Janne, Jurian, Daan, Lucas, Joeran, Nienke, Sem, Cas en Thijs op onze 
school gestart in groep 0-1 Leeuwen. Daarnaast zijn Noam in groep 3 Kreeften, Levi en Jip in groep 4 Dolfijnen en 
Bence in groep 5 Pluto bij ons gestart. Welkom allemaal en heel veel leer- en speelplezier op onze school! 

 
 
Gezocht: TSO Vrijwilligers! 
Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van onze TSO neemt toe, daarom zijn wij met spoed op zoek naar een aantal 
extra vrijwilligers! Op dit moment lukt het ons nog net om de groep met voldoende bezetting te begeleiden. Het zou 
erg jammer zijn als we geen TSO meer kunnen omdat we simpelweg te weinig begeleiding hebben.  
Vrijwilligers ontvangen voor hun werk een vergoeding van €9,- per keer. Kinderen van een overblijfkracht blijven 
gratis over. Een vrijwilliger kan €1.500,- per jaar belastingvrij aan vergoedingen ontvangen.  
 
Wat doe je als overblijf vrijwilliger precies? 
Je maakt de ruimte klaar, ontvangt de kinderen, controleert of iedereen er is, praat met hen en houdt toezicht bij 
het spelen. Je ruimt weer op en zorgt dat de overblijfruimte schoon achtergelaten wordt. Samen met andere 
overblijfkrachten zorg je ervoor dat er een ontspannen en gezellige sfeer heerst en dat de kinderen zich veilig 
voelen.  
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De TSO vindt op maandagen, dinsdagen en donderdagen plaats (tussen 12.45 en +/- 13.15 uur). Belangstellenden 
hoeven zich niet voor alle drie de dagen aan te melden, één of twee dagen per week wordt vanzelfsprekend ook op 
prijs gesteld. 
 
Heb je interesse, wil je een keer komen kijken of het iets voor je is of wil je nog wat meer informatie, neem dan 
contact op met onze coördinator via tsodester@skozok.nl.  Dus, vraag je moeder/vader/opa/oma etc. om hierover 
na te denken en zich aan te melden als vrijwilliger! 
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