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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”) 

30 en 31 januari 
Stakingsdagen 
3 februari 
Sterrenkijker 
7 februari 
Ontwikkelingsverslag mee naar huis 
10 t/m 13 februari 
Oudergesprekken  
n.a.v. ontwikkelingsverslag 
11 februari 
20.00 uur: OR vergadering 
17 februari 
Sterrenkijker 
21 februari 
Carnaval op school 
24 t/m 28 februari 
Carnavalsvakantie 
2 maart 
Luizencontrole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

 

Oudergesprekken n.a.v. ontwikkelingsverslag 
Momenteel worden in de groepen 3 tot en met 7 de Cito-toetsen 
afgenomen. De resultaten hiervan worden toegevoegd aan het 
winterverslag. Uw kind krijgt dit mee naar huis op vrijdag 7 februari 
aanstaande. 
Naar aanleiding van het winterverslag worden er oudergesprekken 
gevoerd. Deze ronde heeft een verplicht karakter, dat wil zeggen dat 
we graag alle ouders ontmoeten. De intekenlijsten hangen in de aula 
vanaf maandag 3 februari. Aan iedereen de vraag om je hiervoor in 
te tekenen. De oudergesprekken vinden plaats in de week van 10 
februari. 
 
Samenvatting oudertevredenheidsenquête  
Vorig schooljaar is een nieuwe oudertevredenheidsenquête 
afgenomen. Het resultaat hiervan is besproken in team en in de MR. 
Van de 133 uitgenodigde gezinnen hebben uiteindelijk 52 ouders de 
vragenlijst ingevuld, dit levert een respons op van 39%.  Als items 
waar men tevreden over is, zijn genoemd: leerkrachten, 
communicatiestructuur, veiligheid op school, voorzieningen en 
algemene ontwikkeling. Als sterke items zijn genoemd: het 
onderwijs en de sfeer op onze school. Als aandachtspunt kwam het 
gepersonaliseerd leren naar boven. Een nadere analyse hiervan laat 
zien dat relatief veel ouders binnen dit item aangeven dat er meer 
aandacht besteed mag worden aan een mogelijke eigen manier van 
leren voor iedere leerling. Vanzelfsprekend maakt dit item deel uit 
van ons ontwikkelingsplan van de komende jaren. 
Van de ouders die gereageerd hebben op deze enquête, geeft 90% 
aan in zijn algemeenheid tevreden te zijn over onze school, 8% is 
hierin neutraal en 2% heeft een aandachtspunt (zie hierboven) 
geformuleerd. We zijn blij met uw reacties en het resultaat en hopen 
bij een volgende enquête op nog meer respons. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Afgelopen week is geconstateerd dat nog niet alle ouderbijdrage is 
overgemaakt. Daarop is aan betreffende ouders een herinnering 
verzonden. Graag uw aandacht hiervoor.  
Het gaat hier om een vrijwillige ouderbijdrage. Mocht u niet kunnen 
of liever niet willen betalen, dan verzoeken we u hierover contact 
op te nemen met de ouderraad. Dit kan via ordester@outlook.com.  
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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 4 Dolfijnen en groep 5 t/m 8. 
 
Layka! 
Afgelopen woensdag kwam Layka... de hond van Fay even mee naar school. Fay wilde hem 
heel graag laten zien! Hij luisterde heel goed en kreeg een paar lekkere hondensnoepjes! 

 
Solderen 
In de creatiefles hebben we het begin gemaakt met het solderen van een voertuig. Voor de meeste 
kinderen een nieuwe techniek. Ook wel spannend om met zo’n hete soldeerbout te werken. Maar het 
gaat lukken! 

 
Welkom op onze school! 
De afgelopen periode is Wessel op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en speelplezier 
op onze school! 

 
 

Bericht vanuit TSO de Ster 
Aanpassing TSO tarief 
Ieder half jaar evalueert het bestuur van TSO Westerhoven (TSO de Ster) haar financiële situatie. We bezien dan de 
aantallen leerlingen die gebruik maken van de TSO, het aantal vrijwilligers dat we in moeten zetten, de kosten voor 
aanschaf en vervanging van middelen (denk dan aan speelgoed, knutselmateriaal etc.) en onze financiële buffer.  
Op het moment dat wij gestart zijn met TSO de Ster, hebben we ervoor gekozen het tarief over te nemen van de TSO 
aanbieder die voor ons actief was. Echter, omdat wij een stichting zijn en daarmee geen winstoogmerk hebben, 
hebben wij naar verloop van tijd ons tarief verlaagd naar €1,- per TSO moment.  
Inmiddels is onze situatie enigszins veranderd: we hebben te maken met een groeiende populatie leerlingen die 
gebruik maakt van de TSO, waardoor we genoodzaakt zijn meer vrijwilligers in te zetten. Het is steeds lastiger 
vrijwilligers te vinden. Om het voor mensen wat aantrekkelijker te maken, hebben we de vrijwilligersvergoeding hoger 
gemaakt. Door de toename van leerlingen, zijn er ook meer kosten aan materialen en dergelijke. Hierdoor is onze 
buffer inmiddels flink afgenomen. Wanneer wij ons tarief gelijk zouden laten, zou deze buffer uiteindelijk volledig 
verdwijnen en zouden wij onze vrijwilligers niet meer kunnen betalen. Hierdoor is er, na overleg met de MR, voor 
gekozen ons tarief per 1 februari a.s. aan te passen naar €1,75 per TSO moment. Mocht u naar aanleiding hiervan nog 
vragen hebben, kunt u ons altijd bereiken via tsodester@skozok.nl.  
 
Gezocht: TSO vrijwilligers 
Vanwege de nog steeds groeiende populatie leerlingen die gebruikt maakt van de TSO en de veranderende situatie 
van één van onze huidige vrijwilligers, zijn we op zoek naar nieuwe TSO vrijwilligers om ons team te versterken.  
Vrijwilligers ontvangen voor hun werk een vergoeding van €10,- per keer. Een vrijwilliger kan tot €1700,- per jaar 
belastingvrij aan vergoedingen ontvangen. Kinderen van TSO vrijwilligers blijven gratis over! 
 
Wat doe je als TSO vrijwilliger precies? 
Je maakt de ruimte klaar, ontvangt de kinderen, controleert of iedereen er is. Je praat met de kinderen en houdt 
toezicht bij het spelen. Je ruimt weer op en zorgt dat de overblijfruimte schoon achtergelaten wordt. Samen met de 
andere TSO krachten 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 11.45 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!  
 
Bericht vanuit korfbalvereniging Eurogirls 
Hallo, 
Wij zitten op korfbal. Wij nodigen jou uit om een keer te komen kijken of jij dat ook leuk vindt? 
Wil je op maandag 27 januari 2020 een keer met ons meedoen? 
Wij zouden het fijn vinden als er meer meiden komen korfballen. Voor aanvulling van ons team 
of om nieuwe teams te maken zodat wij in Westerhoven kunnen blijven korfballen. Het begint 
om 18:15 uur en is om 19:15 uur afgelopen. Het is in sporthal “De Koolakkers”. Neem je 
gymschoenen en je sportkleding mee.  
                                
Groetjes van Lenne, Mette, Maud, Nikki, Romy, Selena 
Leiding:  Saar en Kyra   
 
Bericht vanuit Nummereen 
Peuterprogramma 
Na een gezellige kerstperiode toveren we onze groep weer om voor het nieuwe thema ‘Ik ga naar de dokter’. De 
komende weken gaan we ons hiermee bezig houden en gaan we o.a. dokterskoffers knutselen, komt er een 
poppendokter langs en gaan we een gehoorspel spelen. Kunnen de peuters raden waar het geluid vandaan komt?! 
Ook komen de Nationale Voorleesdagen er weer aan. Daar hoort natuurlijk een voorleesontbijt bij! Lekker in pyjama 
luisteren naar een mooi verhaal en samen eten op de groep.  
 
Buitenschoolse opvang  
Op de Clup kijken we terug op een gezellige kerstvakantie. Wat hebben we veel leuks gedaan! Het thema waar we de 
komende tijd aan gaan werken is winter. We zijn al begonnen met het maken van vogelvoederhuisjes. Ook spelen we 
diverse (buiten)activiteiten zoals ijsschotsentikkertje. Verder hopen we nog dat we echte sneeuw krijgen zodat we 
sneeuwballengevechten kunnen doen!  
 
Alhoewel het nog even duurt voordat het carnavalsvakantie is, is het programma hiervoor in kannen en kruiken. 
Natuurlijk gaan we op de Clup aan de zwier, maar er is ook van alles te doen voor degenen die niet van carnaval 
houden. Je kunt het volledige programma bekijken op www.nummereen.com/vakantieprogramma.  
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AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN 
 

Basisschool de Ster 
 

VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021 

 
Voor kinderen die tussen 01-08-2020 en 01-08-2021 4 jaar worden èn voor kinderen die dit 

schooljaar nog 4 jaar worden en nog niet zijn ingeschreven op onze school. 

 

Kiest u voor onze school, dan volgt een aanmeldprocedure en vragen wij u een aantal digitale 

formulieren in te vullen op onze website. 

Ga hiervoor naar www.bs-dester.nl, klik op ‘voor ouders’ en daarna op ‘nieuwe leerling’.  

Vervolgens nemen we contact met u op. 

 

Om inzicht te krijgen in onze leerlingenaantallen voor het nieuwe schooljaar, verzoeken we u 

aanmelding te laten plaatsvinden voor 1 april aanstaande. 

 

U kunt, wanneer u zich vooraf wilt oriënteren op onze school, via dezelfde pagina op onze 

website een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. 

 

U bent van harte welkom! 

 

 

Team bs. de Ster 

Dorpstraat 15 

5563 BC Westerhoven 

telefoonnummer: 040-2012837 

e-mailadres: infodester@skozok.nl 

website: www.bs-dester.nl 
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