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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 
https://nummereen.com 
 
 

 

Van de schoolagenda 
(zie ook website: “Kalender”) 

28 januari  
10.45 uur: MR vergadering 
31 januari 
11.15 uur: Maandafsluiting Leeuwen,  
Dolfijnen en Neptunus 
1 februari 
Techniekochtend groep 1 t/m 3 
4 februari 
Sterrenkijker 
8 februari 
Ontwikkelingsverslag mee naar huis 
11 t/m 14 februari 
Oudergesprekken n.a.v. ontwikkelings-
verslag 
13 februari 
Studieochtend: alle  
leerlingen vrij! 
18 februari 
Sterrenkijker 
1 maart 
Carnaval op school 
4 t/m 8 maart 
Carnavalsvakantie 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

Vanuit groep 5 t/m 8 
Spreekbeurten 
In de komende periode, tot aan de zomervakantie, gaan de 
kinderen van groep 5 tot en met 8 een spreekbeurt houden. Zie dit 
als een vertelbeurt. Het doel hiervan is informatie verzamelen, 
deze verwerken tot een presentatie en vrij leren spreken voor de 
groep. 
Uw kind krijgt een brief mee naar huis waarin meer informatie 
staat over wat er verwacht wordt en wanneer uw kind aan de 
beurt is. 
 
Oudergesprekken winterverslag 

Momenteel worden in alle groepen de Cito-toetsen afgenomen. De 
resultaten hiervan worden toegevoegd aan het winterverslag. Uw 
kind krijgt dit mee naar huis op vrijdag 8 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 4 februari. Aan iedereen de vraag om je 
hiervoor in te tekenen. De oudergesprekken vinden plaats in de 
week van 11 februari met een avond op 14 februari. 
 
Vanuit ons bestuur SKOzoK 
De bestuurlijke organisatie waar onze school onder valt (SKOzoK, 
Samen Koersen Op zichtbare onderwijsKwaliteit) heeft de lijn 
uitgezet van 2019 naar 2022. Vanuit de visie op onderwijzen, 
organiseren en ontwikkelen zijn twee focuspunten (leren leren en 
gezamenlijk organiseren) uitgewerkt in een zogenaamd koersplan. 
Onze schoolontwikkeling ontleent zijn basis aan deze focuspunten. 
Wat één en ander concreet betekent voor de Ster, zullen we in 
komende Sterrenkijkers beschrijven. Onderaan deze uitgave vindt 
u alvast de algemene  informatie nader uitgewerkt. 
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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 1 t/m 3. Zij schreven op 14 januari jl. over 
hun nieuwe thema. 
 
Opening thema Piraten 
Vandaag hebben we met de groepen 1-2-3 het nieuwe thema Piraten geopend. In de 
hal vonden wij een tijdmachine, waar zou deze toch voor zijn?  
Na goed onderzoek kwamen we er achter dat in de tijdmachine een fles zat met een 
brief. In deze bief werd ons gevraagd om piraat blauwoog en groenbaard te 
helpen. Hier gaan we het komende thema mee aan de slag. 
 
Herhaling: Extra uitleenmoment de Bibliotheek op school 
De bibliotheek op school biedt een extra uitleenmoment aan en wel op vrijdag van 11.30 tot 13.00 uur. 
Dit gaat in op vrijdag 11 januari aanstaande. Er zijn altijd kinderen die graag boeken willen lenen. Misschien is het op 
woensdag niet gelukt door bijvoorbeeld een excursie of iets anders en dan is het toch nog mogelijk op vrijdag. Ook 
peuters zijn het laatste half uurtje van harte welkom. Veel leesplezier! 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2019-2020 
Voor kinderen die tussen 01-08-2019 en 01-08-2020 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!  

 
Namens het team, 
Stan Schilleman, directeur basisschool de Ster 
Dorpstraat 15 
5563 BC Westerhoven 
telefoonnummer: 040-2012837 
e-mailadres: infodester@skozok.nl 
website: www.bs-dester.nl 
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