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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  
 
 

 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  

bijzondere aandacht: 
 

 

Van de schoolagenda 
(zie ook website: “Kalender”)  
31 januari 
11.45 uur: Maandafsluiting Giraffen, 
Kreeften en Jupiter 
2 februari 
Ontwikkelingsverslagen mee naar huis  
5 t/m 8 februari 
Oudergesprekken ontwikkelingsverslag 
9 februari 
Carnaval op school 
12 t/m 16 februari 
Carnavalsvakantie 
19 februari 
Sterrenkijker 
Luizencontrole 
27 februari 
11.15 uur: Maandafsluiting Leeuwen, 
Dolfijnen en Neptunus 
28 februari 
Studieochtend; alle  
Kinderen vrij! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit groep 1 t/m 6 
Update Leesfeest 
Zoals in de vorige Sterrenkijker werd aangegeven, staat op de Ster 
tussen 15 januari en 8 februari het leesbevorderingsproject 
‘Leesfeest’ centraal.  
Inmiddels is de hal al aardig gevuld met vlaggetjes uit de 
verschillende klassen. De groep met de meeste vlaggetjes wordt in 
het zonnetje gezet! Wij hopen dat het één groot Leesfeest wordt! 
 

 
 
Muziekimpuls op de Ster 
Om ons muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen, geven we 
vanaf schooljaar 2016-2017 drie schooljaren lang ons 
muziekonderwijs een impuls. We hebben tijdens deze periode de 
beschikking over een subsidie ‘impuls muziekonderwijs’ vanuit het 
Fonds voor Cultuurparticipatie. 
Doel is om structureel meer muzieklessen te gaan verzorgen waarbij 
(professionele) muzikanten voor de klas staan om onze leerlingen 
les te geven. Daarnaast wordt de verbinding tussen het 
binnenschools- en buitenschools muziekonderwijs gelegd.  We 
geven dit vorm in samenwerking met Art4U (kunsteducatie). 
We gaan een doorgaande lijn in ons muziekonderwijs creëren, 
waardoor leerlingen, wanneer ze na acht jaar onze school verlaten, 
van zoveel mogelijk verschillende onderdelen van muziek hebben 
geproefd. Aan de orde komen o.a. muziek maken op 
blaasinstrumenten (in de vorm van een ‘blazersklas’), 
keyboardlessen, accordeonlessen, percussie, diverse 
snaarinstrumenten, maar ook bewegen op muziek. In groep 8 wordt 
naast dit alles het instuderen van de eindmusical door een 
professionele kracht begeleid. 
Naast het feit dat muziekonderwijs bijdraagt aan een brede 
algemene ontwikkeling, stimuleert het ook de creativiteit van 
kinderen. Een instrument bespelen draagt eveneens bij aan de 
motorische ontwikkeling, bevordert discipline en 
doorzettingsvermogen. Kinderen leren door samen muziek te 
maken beter rekening te houden met elkaar. Ten slotte geeft samen 
muziek maken ook een hoop plezier!   
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Herinnering: Oudergesprekken winterverslag 

Deze maand 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 2 februari. 
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 29 januari. 
Aan iedereen dus de vraag om je hiervoor in te tekenen. De oudergesprekken vinden plaats in de week van 5 februari. 
 
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 is groep  6 Jupiter aan de beurt. Zij schreven over op 24 januari jl. over de dag van 
de landbouw.   
 
Dag van de landbouw 
Op 24 januari zijn we met de klas naar melkveebedrijf Kwinten in 
Westerhoven gaan kijken. Omdat we bezig zijn met het thema voeding, 
sloot dit heel mooi aan bij de leerstof in de klas. Daarna zijn we naar het 
bedrijf Coppens constructie en stalinrichting gaan kijken waar we gezien 
hebben hoe dit bedrijf werkt en wat de link is met de agrarische sector. 
De hele ochtend werd georganiseerd door ZLTO.  
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Vanaf heden is het mogelijk om uw kind voor het nieuwe schooljaar (2018-2019) aan te melden! 
Kinderen die tussen 01-08-2018 en 01-08-2019 4 jaar worden en kinderen die dit schooljaar nog 4 jaar worden (en nog 
niet zijn ingeschreven op onze school), kunnen worden aangemeld op onze school. De aanmeldprocedure bestaat uit 
het invullen van een aantal digitale formulieren op onze website (www.bs-
dester.nl). 
Wanneer u uw kind wilt aanmelden, ga dan op onze website naar het 
tabblad 'voor ouders' en klik op 'nieuwe leerling'. Vul vervolgens de 
formulieren in via 'aanmeldformulier nieuwe leerling' en 'aanmeldformulier 
ontwikkeling'. Zodra u de aanmelding hebt voltooid, nemen wij 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 een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. 
 
Vakantierooster 2018-2019 
Afgelopen week is het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 door de GMR vastgesteld. In een later stadium 
volgt een overzicht van studiedagen die we in het nieuwe schooljaar als school plannen. Het vakantierooster ziet er 
als volgt uit: 
 

Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Carnavalsvakantie 4 t/m 8 maart 2019 

2e Paasdag 22 april 2019 

Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart 30 en 31 mei 2019 

2e Pinksterdag 10 juni 2019 

Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019 

 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bs-dester.nl%2F&h=ATMl89m8RLTU1f_NpzuA3lG4AYRAoXFSdV44UtJckThm1YQbTYEyJHlLuUXp7bLoc1nI4Z7tsfxekxXO7A1apWNixQxtrL3jwLv5T4SeVY3StpHU9M9Ryi1vPjXuur1lLwJp3d6jlv1DMGCNGSavTuApAa4a39dD23w9wDshdDYcftlh2Rmpyk9gVePV3Ciy7MWgm7DteVuXrOnUtaS5EOKClpJlm_81TUvUNM4SkxX0HkyePO5RIqDldDj18OCbGO3D6rZs9Wzvnyc8Fl-9F_3hGTWzKzCMRTwEfdC1WQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bs-dester.nl%2F&h=ATMl89m8RLTU1f_NpzuA3lG4AYRAoXFSdV44UtJckThm1YQbTYEyJHlLuUXp7bLoc1nI4Z7tsfxekxXO7A1apWNixQxtrL3jwLv5T4SeVY3StpHU9M9Ryi1vPjXuur1lLwJp3d6jlv1DMGCNGSavTuApAa4a39dD23w9wDshdDYcftlh2Rmpyk9gVePV3Ciy7MWgm7DteVuXrOnUtaS5EOKClpJlm_81TUvUNM4SkxX0HkyePO5RIqDldDj18OCbGO3D6rZs9Wzvnyc8Fl-9F_3hGTWzKzCMRTwEfdC1WQ
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Vanuit de OR: Carnaval op school 
Op vrijdagochtend 9 februari staat er een leuke carnavalsochtend voor de kinderen gepland. Omdat er diverse vragen 
kwamen vanuit ouders over deze ochtend, delen wij  hierbij het programma: 
 
08.30 uur: opstarten in eigen klas, groep 8 vertrekt daarna naar de Buitengaander om de platte kar te versieren en 
zich om te kleden. 
08.45 uur: onderbouw gaat carnaval vieren in de gymzaal. 
09.15 uur: groep 8 vertrekt met de platte kar en zonder prins en prinses naar school om de rest van de bovenbouw op 
te halen. Hierna gaat de bovenbouw met de optocht beginnen. De prins en prinses worden opgehaald in de Kerkstraat. 
09.30 uur: de onderbouw krijgt een broodje knakworst en wat te drinken. 
10.00 uur: de onderbouw verzamelt voor de school om de optocht te 
ontvangen. 
10.10 uur: optocht komt aan op school. 
10.15 uur: prins Ad-viseur houdt een kort woordje. 
10.30 uur: bovenbouw gaat carnavallen in de klaslokalen boven en 
ondertussen krijgen zij een broodje knakworst en wat te drinken. 
Onderbouw gaat buiten spelen en gaat hierna in eigen klas spelletjes 
doen. 
12.00 uur: alle klassen verzamelen op de trap om naar twee optredens 
van de dansmarietjes te kijken. Hierna volgt een afsluitwoordje door de prinsen en de prinses, waarna de kinderen 
naar huis mogen.  
 
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen. De route van de optocht door het dorp is als 
volgt (uiteraard zijn ouders en andere geïnteresseerden van harte welkom om te komen kijken!): 
Dorpstraat - Kerstraat - Meidoornstraat - Kerkstraat - Beukenlaan - Heuvel - Aan de Heerstraat - Hoefakkers - 
Steenovens - Heuvel - Lange Akkers - Esdoornstraat - Beukenlaan - Aarperstraat - Dorpstraat   
We gaan er weer een leuke ochtend van maken!  
De Ouderraad 
 
De Nationale Voorleesdagen in de Bibliotheek op school 
Van 24 januari tot 3 februari vinden de Nationale Voorleesdagen 
weer plaats. Tijdens deze dagen staat het voorlezen extra in de 
schijnwerpers. Voorlezen, het is immers zo belangrijk, o.a. voor 
de taalontwikkeling en woordenschat van kinderen. Je kunt er 
niet vroeg genoeg mee beginnen en het is voor alle leeftijden. Kinderen die worden voorgelezen zijn de lezers van de 
toekomst.  
Ieder jaar wordt de Prentenboekentoptien samengesteld. Uit deze toptien wordt –door een deskundige jury van 
bibliothecarissen en leerkrachten- het Prentenboek van het jaar gekozen. Dit jaar is dat: Ssst … de tijger slaapt: De 
tijger ligt te slapen. Kikker, Vos en de andere dieren willen er langs, maar ze willen de tijger niet wakker maken. Ze 
hebben veel ballonnen bij zich, misschien dat het daarmee lukt …? 
Uiteraard is dit bekroonde prentenboek aanwezig in de Bibliotheek op school. Daarnaast zijn er veel andere leuke 
voorleesboeken in de collectie. Tijdens de publieke openingstijden van de Bibliotheek op school kunnen ouders met 
hun peuters en kleuters boeken komen lenen. Ik kom in de groepen 1 tot en met 3 voorlezen uit het boek van Tijger. 
Maar, ik kom niet alleen, ik neem heel veel dingen mee. Of de tijger dan blijft slapen slaapt?? Wie weet! 
 
In de bibliotheken Bladel en Valkenswaard zijn er tijdens de Nationale Voorleesdagen twee activiteiten rondom het  
boek Ssst … de tijger slaapt. Voor meer informatie zie: www.bibliotheekdekempen.nl en ook 
www.nationalevoorleesdagen.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Hilde Crielaars-Thunnissen, 
Leesmediaconsulent de Bibliotheek op school 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/

