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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”) 

15 t/m 19 februari 
Carnavalsvakantie 
5 maart 
Sterrenkijker 
9 maart 
20.00 uur: MR vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

 

 

 

Studiedag gaat niet door 
In overleg met de medezeggenschapsraad hebben we besloten om 
de  studiedag van 12 maart niet door te laten gaan. Het lijkt ons niet 
verstandig om, nu de scholen net weer geopend zijn, de kinderen 
weer een dag thuis te laten.  Op 12 maart verwachten we dus 
iedereen op school.  
 
Tijdelijke personele uitbreiding i.v.m. coronaproblematieken 
Op het moment is er veel in het nieuws rondom mogelijk opgelopen 
leer- en ontwikkelachterstanden bij kinderen, als gevolg van de 
coronacrisis. Wij spreken liever over een nieuwe beginsituatie, 
waarbij wij kritisch gaan kijken wat er nodig is voor kinderen in de 
komende periode. Deze week zijn de scholen weer geopend. Feit is 
dat niet alle kinderen de schoolsluiting op dezelfde manier zijn 
doorgekomen. Het is van belang om te zien welke bijzondere 
aandacht er nodig is bij elk individueel kind of zelfs bij een groep.  
Er kan een heel breed scala van aandachtspunten ontstaan, zowel 
binnen bijvoorbeeld de vakgebieden lezen, taal en rekenen als op 
sociaal-emotioneel gebied. Op dit alles willen we graag inspelen en 
kinderen/groepen aanbieden waar behoefte aan is. 
Vermeldingswaardig is dat we ook veel positieve ontwikkelingen 
zien, kinderen hebben wel degelijk ook waardevolle ervaring 
opgedaan die we met elkaar willen delen.  
We hebben als school, zoals veel scholen in ons land, een 
subsidieaanvraag bij de overheid ingediend, waarmee we extra 
ontwikkelingsmateriaal, maar ook een tijdelijke personele 
uitbreiding kunnen bekostigen. Deze aanvraag is inmiddels 
gehonoreerd en daar zijn we erg blij mee. 
Voor onze school betekent dit dat we naast de mogelijkheid tot 
aanschaf van extra ondersteunend materiaal, over één dag extra 
personele inzet kunnen beschikken. Concreet betekent dit dat de 
juffen Mariëlle en Marieke een tijdelijke uitbreiding op hun werktijd 
krijgen.  
Deze inzet gaat in direct na de voorjaarsvakantie en loopt door tot 
het einde van dit schooljaar. We denken hiermee goed te kunnen 
inspelen op geconstateerde aandachtspunten en dit te kunnen 
integreren binnen het reguliere onderwijsprogramma.  
Roept bovenstaande vragen op, dan bent u daarmee 
vanzelfsprekend altijd welkom bij de leerkracht van uw kind. We 
vinden het van groot belang dat we op de hoogte zijn van 
bijzonderheden rondom de kinderen als gevolg van de lockdown. 
Daar waar wij bij kinderen zaken die opvallen constateren, zullen we 
ook contact zoeken. Laten we de lijnen kort houden! 
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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 2-3 Kameleons en groep 6 Jupiter.  
 
Herken je ons nog? 
Maak een clown met kruljaar en een liggende 8 als strik. Dat was de opdracht. Zie 
hier de eindresultaten. Wie herkent ons nog? 

 
Sneeuwpret 
Hoera, we mogen weer naar school! Lekker buiten 
spelen in de sneeuw met klasgenoten. Wat een lol en ook wel een beetje koud. Brrrrr. 
 
 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Op 1 maart a.s. gaat een oudertevredenheidsonderzoek op onze school van start. Dit onderzoek vindt plaats onder 
alle ouders. Ook de kinderen en medewerkers worden bevraagd. 
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is van u te horen wat u van de school van uw kind(eren) vindt. Bijvoorbeeld van het 
schoolklimaat, het onderwijsleerproces, informatie en communicatie. Hoe beter wij namelijk in beeld hebben wat 
ouders van de kwaliteit van onze school vinden, hoe gerichter wij kunnen werken aan de verbetering van deze 
kwaliteit. De tevredenheidspeiling wordt ook uitgevoerd onder de leerlingen vanaf groep 6. Zij vullen op school een 
vragenlijst in. 
 
Werkwijze 
U krijgt in week 9 (de week van 1 maart) per e-mail een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In die e-mail 
vindt u een link waarmee u automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de 
vragenlijst neemt circa 5 tot 10 minuten in beslag.  
De e-mail wordt gestuurd naar één e-mailadres per gezin (het eerste e-mailadres bekend op school). De vragenlijst 
staat open tot 30 maart a.s.. 
 
Privacy 
Wij garanderen uiteraard de privacy van alle ouders. De antwoorden worden verwerkt in een totaaloverzicht en zijn 
niet te herleiden naar respondenten. 
 
Resultaten van het onderzoek 
De resultaten van het onderzoek worden na overleg met de Medezeggenschapsraad met u gedeeld via de nieuwsbrief.  
 
Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u zich wenden tot de directie van de school. Met het invullen 
van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan de school van uw kind(eren).  
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
De oudertelefoon (variant op de kindertelefoon) 
Voor als het thuis even te veel wordt…  
Opvoeden kan een uitdagende taak zijn. Die je graag goed wilt doen… Maar soms voelt het alsof het allemaal te veel 
wordt. Weet dat je hierin niet alleen bent… Zeker in deze tijd waarin Corona zo’n grote invloed heeft op ons dagelijkse 
leven. Dit heeft impact op ieders thuissituatie. De oudertelefoon In deze tijd kan stress in gezinnen (hoog) oplopen. Er 
ontstaan bij jezelf de nodige vragen en zorgen. Hoe fijn is het dat je dan even stoom kunt afblazen bij iemand die graag 
naar je luistert. Zodat je weer met frisse moet aan de combinatie van eigen werk, opvoeden en thuisonderwijs kunt 
beginnen.  
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De oudertelefoon is een laagdrempelige preventieve voorziening. De telefoonlijn is gratis. Openingstijden maandag 
t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur & 20.00 - 22.00 uur 
Meer informatie: www.oudertelefoon.nl/  
Telefoon: 085 130 46 58 
Chat: www.oudertelefoon.nl 
 
Nieuws vanuit Nummereen 
PPR 
Wat zijn we Blij! Blij dat we alle kinderen van het peuterprogramma weer mogen ontvangen! Afgelopen weken hebben 
we gelukkig wel contact gehad met de kinderen. De kinderen hebben online naar het verhaal van Coco kunnen 
luisteren en kijken. Dit verhaal werd voorgelezen door de pedagogisch medewerker van het peuterprogramma. Ook 
zijn er leuke bakpakketjes bezorgd bij de kinderen thuis en zijn er al héél veel mooie en heerlijke koekjes gebakken! 
Komende weken gaan we weer genieten dat alle kinderen weer samen kunnen spelen. Ook zijn de nieuwe tijden van 
het peuterprogramma ingegaan en dat betekent: een lekkere, gezonde en vooral gezellige lunch. Een fijne 
voorjaarsvakantie! 
 
BSO  
Wij bikkelen nog even door bij de Clup. Maar met het aangepaste programma van de voorjaarsvakantie komt dat ook 
goed! Wat ontzettend jammer dat we onze cluppers nog niet mogen verwelkomen… We kijken ontzettend uit naar 
het moment dat het wél weer mag. Hopelijk tot snel allemaal!! 
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