
De Sterrenkijker 
Nummer 1, Jaargang 31, 4 september 2020 
 
 

 
 

 

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 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”) 

7 t/m 10 september 
Startgesprekken 
17 september 
20.00 uur: MR vergadering 
18 september 
Sterrenkijker 
30 september t/m 9 oktober 
Kinderboekenweek, thema ‘en toen?’ 
2 oktober 
Sterrenkijker 
4 oktober 
Dierendag 
16 oktober 
Sterrenkijker 
19 t/m 23 oktober 
Herfstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

 

 

 

Vanuit groep 5 Pluto en groep 6 Jupiter 
Thema prehistorie Grieken en Romeinen 
Binnenkort wordt er gestart met het geschiedenis thema 
‘Prehistorie Grieken en Romeinen’. De volgende onderwerpen staan 
centraal: algemeen, jagers, boeren, Grieken en Romeinen. De 
tijdbalk vormt een rode draad binnen het geheel. Elke week wordt 
er film gekeken passend bij het onderwerp. 
Bij projectwerk wordt er in tweetallen gewerkt aan een collage. 
De creatieve opdrachten worden ook afgestemd op het thema. 
Er wordt 5 weken aan dit thema gewerkt.  

 
Groep 7 Saturnus en groep 8 Neptunus 
Thema Afrika en Azië 
Vanaf maandag 7 september gaan wij 5 weken werken aan het 
thema Afrika en Azië. Voor de creatieve opdrachten zijn wij nog op 
zoek naar Pringlebussen en oude kranten. Zou u deze voor ons 
kunnen verzamelen en meegeven aan de kinderen? Alvast bedankt! 

 
Startgesprekken 
Komende week vinden de startgesprekken plaats. Tijdens deze 
gesprekken leggen we de nadruk op de 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.  
Afgelopen dinsdag ontving u van ons een e-mail met daarin een link 
om u in te schrijven voor de gesprekken. Inmiddels hebben de 
meeste ouders zich ingeschreven. Wilt u, wanneer u dit nog niet 
gedaan heeft, u z.s.m. inschrijven?  
We verzoeken u om de ingeschreven tijd zorgvuldig aan te houden 
en het gebouw na uw gesprek zo spoedig mogelijk te verlaten. Dit 
i.v.m. de RIVM-voorschriften. 
Bij de hoofdingang staan materialen klaar om uw handen te 
desinfecteren. We vragen u om hiervan gebruik te maken.  
Elk gesprek begint met een registratie. De leerkracht neemt hierin 
het initiatief. Met het feit dat u de school bezoekt geeft u aan geen 
risicovolle klachten te hebben. Zoals al eerder gecommuniceerd, 
kunnen we tijdens deze gesprekken slechts één ouder per kind 
toelaten.  
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Hoera voor juf Kim 
Vlak voor de start van dit schooljaar vertelde juf Kim ons zwanger te zijn van haar tweede 
kindje. Dat is natuurlijk geweldig nieuws en we wensen Kim vanzelfsprekend een 
voorspoedige zwangerschap! Vanaf februari is juf Kim met zwangerschapsverlof. Samen 
met ons bestuur zullen we zorgdragen voor een goede vervanger.  
 
Meester Willian 
Zoals bekend is meester Willian afwezig als gevolg van een fietsongeluk. Op dit moment is hij thuis aan het herstellen 
van een fors aantal botbreuken. Gisteren is hij ter controle naar het ziekenhuis geweest. Het herstelproces zag er 
naar verwachting positief uit. We zullen Willian echter nog een behoorlijke tijd moeten missen. Het is de 
verwachting dat we over 6 weken voorzichtig kunnen gaan nadenken over re-integratie.  
 
Thuisblijfregels gezondheid leerlingen 
In afgelopen publicaties hebben we aangegeven onder welke omstandigheden kinderen thuis moeten blijven danwel 
naar school mogen komen. Vanuit ons bestuur is daar aan toegevoegd dat deze regels vanuit billijkheid en 
redelijkheid moeten worden geïnterpreteerd en dat elke situatie in overleg met ouders afzonderlijk moet worden 
beoordeeld. In geval van twijfel bestaat heeft de school een directe lijn met de GGD om e.e.a. nader af te stemmen.  
 
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 2-3 Kameleons.  

 
Gym groep 3 
Vandaag hebben we gegymd in de grote gymzaal. Samen met groep 3 en 4 gingen we 
te voet op pad. We deden samen een opwarming en daarna hebben de groepen apart 
spelles gehad. Wauw wat een grote ruimte! Ondertussen heeft groep 2 op school 
gewerkt met juf Kim, zij las voor, deed een kennismakingsspel, gymde samen met 
groep 4 en natuurlijk werd er ook buiten gespeeld. 
 

Even voorstellen… 
Sportcoach 
Mijn naam is Theun van Ekkendonk, 31 jaar en woonachtig te Lommel. Ik voetbal bij V.V. De Raven te Luyksgestel en 
ben lid van CV de Prutsers Westerhoven. Verder vind ik het leuk om te skiën, heb ik veel interesse in outdoor sporten 
en verdiep ik me graag in diverse bekende en minder bekende sporten. 
  
Per 1 juli 2020 ben ik in dienst van Numemreen Kinderopvang en zal ik als sportcoach gaan samenwerken met Harm 
Tielemans. Wij zullen de gymlessen op alle scholen in de gemeente Bergeijk verzorgen en zo zal ik o.a. les gaan geven 
op basisschool De Ster. Daarnaast zullen we het naschoolse sportprogramma (Sport BSO) verzorgen bij Nummereen 
Kinderopvang, zijn we betrokken bij het organiseren van diverse sportevenementen voor de basisschooljeugd in de 
gemeente Bergeijk en zullen we sportverenigingen en kinderen met elkaar verbinden middels diverse workshops.  
  
Mijn doelstelling is altijd om kinderen plezier te laten beleven en zichzelf verder te laten ontwikkelen. Dit doe ik door 
hen enorm te motiveren en ieder individu zijn/haar eigen kwaliteiten te leren kennen en benutten. Dit allemaal in 
een goede samenwerking met alle collega's, sportverenigingen en de gemeente Bergeijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Theun van Ekkendonk 
 
Verhuizing consultatiebureau Zuidzorg en Jeugdgezondheidzorg  
Het consultatiebureau Zuidzorg en Jeugdgezondheidzorg is verhuisd. Met ingang van 13 juli jl. is het adres 
Burgemeester Magneestraat 12D, 5571HB Bergeijk. Het inloopspreekuur blijft op dinsdag van 10.45-11.45 uur en 
vindt ook plaats op de nieuwe locatie. 
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