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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 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”)  
11 t/m 14 september 
Kennismakingsgesprekken 
18 september 
Sterrenkijker 
19 september 
20.00 uur: MR vergadering 
28 september 
19.00 uur: informatieavond  
(voor groep 2 t/m 8) 
29 september 
Studieochtend: alle leerlingen vrij 
2 oktober 
Sterrenkijker 
4 oktober 
Dierendag 
4 t/m 13 oktober 
Kinderboekenweek 
6 oktober 
11.45 uur: kijkje bij  
de Sterren 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

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!  
 
Vanuit groep 1 Leeuwen 
Informatieavond 
Op donderdag 28 september a.s. staat er een informatieavond 
gepland voor de ouders met kinderen in groep 2 t/m 8. Omdat er 
april jl. al een informatiemoment was voor ouders van onze groep, 
zullen wij tijdens de informatieavond van september niet 
deelnemen.  Wanneer u behoefte heeft aan extra informatie, kunt 
u uiteraard altijd bij ons binnenlopen. 
 
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 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! 
 
Vanuit groep 7 Saturnus en 8 Neptunus 
Thema Moderne Geschiedenis 
Op maandag 4 september starten we met een geschiedenisthema. 
Aan bod komen: de Franse Revolutie, de Industriële Revolutie, de 
1e Wereld Oorlog, de 2e Wereld Oorlog, de Koude Oorlog. 
Ook staat de tijdbalk centraal. Tijdens projectwerk maken we een 
PowerPointpresentatie. Op de gang bij groep 7 en 8 hebben we 
een themahoek ingericht. Leerlingen mogen van thuis materialen 
meenemen, passend bij het thema, om de hoek verder aan te 
kleden. Er staan veel interessante lessen gepland! 
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Kennismakingsgesprekken 

In de week van 11 september staan de kennismakingsgesprekken gepland. Tijdens deze gespreksronde willen wij 
graag alle ouders ontmoeten. De avond waarop we oudergesprekken voeren valt deze ronde op de donderdag 14 
september. 
De intekenlijsten hangen vanaf maandag 4 september in de aula. Op deze manier is het makkelijker om 
oudergesprekken in te plannen voor meerdere kinderen binnen je gezin. 
  

Let op: groep 3 en groep 7 hebben een paar aanpassingen in de data! 
Groep 3: kennismakingsgesprekken op: 
- donderdag 14 september (ook de avond) 
- vrijdag 15 september 
- maandag 18 september 
- dinsdag 19 september 
 
Groep 7: kennismakingsgesprekken op: 
- maandag 11 september 
- woensdag 13 september 
- donderdag 14 september (ook de avond) 
- maandag 18 september 
 
Informatieavond 
Op 28 september a.s. organiseren we voor de groepen 2 t/m 8 onze informatieavond. In de volgende Sterrenkijker 
informeren we u nader over de organisatie en invulling van deze avond.  
 
Kijkje bij de Sterren 
Om organisatorische redenen hebben we de eerder gepubliceerde datum van het ‘kijkje bij de Sterren’ moeten 
wijzigen. Dit moment vindt nu plaats op vrijdag 6 oktober a.s. van 11.45 tot 12.30 uur. U bent deze ochtend van 
harte welkom om aan de hand van uw kind(eren) in de groep te komen kijken naar alles waar we trots op zijn. 
 
Oproep versiergroep 
Wij zijn op zoek naar creatieve ouders/ verzorgers/oma’s etc. die het leuk vinden om een aantal keer per schooljaar 
het gebouw van de Ster extra te laten stralen! De versiergroep heeft als taak de school aan te kleden passend bij een 
thema, seizoen of feest. Denk aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, lente, etc. Wil je aansluiten bij 
de versiergroep, loop dan even binnen bij juf Kim of stuur haar een mail (kbalmer@skozok.nl)! 
 
Welkom op onze school! 
Na de zomervakantie zijn Fenna, Jelle, Mette en Sebastian op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen. Daarnaast is 
Dewi gestart in groep 4 Dolfijnen. Welkom en heel veel leer- en speelplezier op onze school! 

 

 
 

Karren en fietsen van de kleuters  
Nu het nog mooi weer is, gaan de karren en fietsen van de kleuters regelmatig naar buiten. Als we hier in de ochtend 
mee gespeeld hebben, zetten we ze tegen het hek naast de zandbak. Dan kunnen we er ’s middags ook nog mee 
spelen. De afspraak is dat de kinderen hier na 12.00 uur en vanaf 13.00 uur niet mee spelen! Dit kan gevaarlijke 
situatie opleveren. We willen dan ook aan alle kinderen vragen om de karren en fietsen tegen het hek te laten staan. 
Ouders houden jullie met ons een oogje in het zeil!   

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=nRhNaSmDsvX9S3W1bwfuL1CTsb5JJpAOC-JBstOovVdsS-VHYfPUCA..&URL=mailto%3akbalmer%40skozok.nl
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Uitwisseling leerlinggegevens 
Om hun taken op een goede manier te kunnen uitvoeren, heeft een aantal instanties leerlinggegevens nodig (naam 
en (mail)adres). Wij wisselen daarom deze gegevens uit met ouderraad, bibliotheek, GGD en TSO. Klassenouders 
kunnen beschikken over e-mailadressen. Mocht u bezwaar hebben tegen het uitwisselen van leerlinggegevens zoals 
hierboven omschreven, maakt u dit dan (voor maandag 11 september a.s.) kenbaar bij de directie via 
infodester@skozok.nl.  
U begrijpt dat het voor ons van belang is om onze leerlinggegevens altijd up-to-date te hebben. Daarom hierbij het 
verzoek om bij wijziging van (mail)adressen etc. dit ook z.s.m. met ons te delen. Gebruikt u daarvoor a.u.b. het 
volgende e-mailadres: nwillekens@skozok.nl (administratie).  
 
Even voorstellen… 
Hoi! 
Ik ben juf Sophie en ik kom dit jaar mijn afstudeerstage lopen op basisschool de Ster. Ik ben op 
maandag en dinsdag te vinden in de groep van de Kreeften. Verder ben ik af en toe een hele 
week op school. Misschien kennen jullie mij al, ik liep hier 2 jaar geleden ook al stage! 
Ik ben gek op hardlopen, fietsen en lezen. Verder spreek ik graag iets af met vriendinnen en ben 
ik niet bang om verre reizen te maken. Ook werk ik bij de Neut, een bekende plek voor iedere 
Westerhovenaar! Ik hoop dit jaar veel ervaring op te doen in de praktijk, om over een jaar te 
kunnen afstuderen als leerkracht basisonderwijs! Mochten jullie nog vragen hebben aan mij, 
dan kun je altijd even binnenlopen bij de Kreeften! 
Groetjes, juf Sophie 
 
Ik ben Michelle van Hoof, 21 jaar en ik woon in Vessem. In de weekenden werk ik in Vessem 
in de supermarkt. Als sport zwem ik en mijn verdere hobby’s zijn duiken, shoppen, 
carnavalswagens bouwen en gewoon gezellig samen zijn met vrienden. 
Dit jaar start ik met mijn laatste jaar op de Kempel. Ik zal dit jaar stage lopen in groep 7. Ik ben 
voornamelijk elke maandag en dinsdag aanwezig en soms een hele week.  
Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop er met de kinderen een gezellig en leerzaam jaar van 
te maken!   
 
Jeugd IVN: Kom je mee? 
Als je het leuk vindt om buiten te zijn, de natuur van dichtbij te beleven en op een speelse manier de 
natuur te ontdekken, dan is het Jeugd-IVN, speciaal voor kinderen de 8 en 13 jaar oud, misschien wel 
wat voor jou. 
 
Wat doe je bij het jeugd IVN? 
Op BEESTJESJACHT gaan, de poten van een 
MILJOENPOOT tellen, SPEUREN naar sporen 
je NEUS in een nestkastje steken, SCHEPNETJES 
vies maken, op SPINNENJACHT gaan, in VUUR en 
VLAM staan, als een AAP in de boom klimmen 

 

Wanneer? 
Het Jeugd-IVN in Valkenswaard komt eens in de maand samen. De groep voor 8-10 jarigen op woensdagmiddag van 
14.00 tot 16.30 uur en de 11-13 jarigen op zondagochtend van 9.00 tot 12.15 uur. Voor deelname aan de activiteiten 
vragen wij een vergoeding van € 15 per jaar voor de 8-10 jarigen en 20 € voor de 11-13 jarigen. 
 
Meedoen / vragen? 
Een keertje meedoen om te kijken of je het leuk vindt, kost niets. Stuur een mailtje naar h.baken@chello.nl en 
ontvang een uitnodigingsmail voor de eerst volgende bijeenkomst.  
Daarnaast kun je altijd een kijkje nemen op onze website:  
https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/jeugd-ivn 
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