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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  
 
 

 
Van de schoolagenda 
(zie ook website: “Kalender”)  
27 februari 
11.15 uur: Maandafsluiting Leeuwen, 
Dolfijnen en Neptunus 
28 februari 
Studieochtend; alle kinderen vrij! 
5 maart 
Sterrenkijker 
19 maart 
Sterrenkijker 
21 maart 
19.45 uur: MR vergadering 
29 maart 
11.15 uur: Maandafsluiting Kreeften, 
Pluto en Saturnus 
 
 
 
 
Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  

bijzondere aandacht: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

 

Vanuit groep 7 Saturnus 
Lokale finale voorleeswedstrijd 
Op vrijdag 23 februari vindt de lokale finale plaats van de 
voorleeswedstrijd. Alle finalisten uit de gemeente Bergeijk gaan hun 
voorleestalent tonen in de Kattendans te Bergeijk. 
Vanuit onze school is dat Lotte. Wij gaan haar met de hele klas 
supporteren! Daarom willen we aan de kinderen van groep 7 vragen 
om aanstaande vrijdag op de fiets naar school te komen. 
 
Verlof meester Willian 
Volgende week is meester Willian afwezig. Hij heeft verlof vanwege 
zijn lidmaatschap van de GMR. Hij wordt vervangen door juf 
Susanne Doomernik uit de vervangerspool van ons bestuur. 
 
Carnaval 
Vrijdag 9 februari jl. vierden we met zijn allen carnaval op school. De 
kinderen hebben samen een fijn feest gevierd. Heel erg bedankt aan 
alle hulpouders en natuurlijk de carnavalsvereniging voor hun 
bijdrage aan deze ochtend!  
 

 
 
Luizencontrole 
Vandaag zijn alle aanwezige kinderen weer gecontroleerd op 
hoofdluis, gelukkig kunnen we melden dat we op dit moment op de 
Ster luisvrij zijn! De vandaag afwezige kinderen worden begin 
volgende week nog nagekeken. 
 
Ziekmeldingen 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van 
ziekmeldingen. Wanneer een kind ziek is, wilt u dit dan zo spoedig 
mogelijk telefonisch laten weten (het liefst voor schooltijd tussen 
8.15 en 8.30 uur)? Indien wij niet op de hoogte zijn van afwezigheid, 
nemen wij een kwartier na aanvang van de schooltijden telefonisch 
contact met ouders/verzorgers op. Als uw kind wat langer ziek is of 
in het ziekenhuis moet worden opgenomen, neem dan even contact 
op met de betreffende leerkracht. 
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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 is groep  7 Saturnus aan de beurt. Zij schreven over op 9 februari jl. over de afsluiting 
van hun thema. 
 
Koken   
Afgelopen woensdag hebben alle bovenbouwleerlingen gekookt ter afsluiting 
van het thema 'voeding'. Ze hebben genoten van het bereiden en later ook 
volop geproefd. Dankjewel ouders voor jullie hulp! 
 
Welkom op school! 
De afgelopen periode is Roos gestart in groep 0-1 Leeuwen. Daarnaast is Puck vandaag gestart in groep 4 Dolfijnen en 
Vin in groep 2 Giraffen. Welkom allemaal en heel veel leer- en speelplezier op onze school! 

 
 
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. 
 

Oproep TSO vrijwilligers 
De tussenschoolse opvang (TSO) op onze school heeft behoefte 
aan een aantal extra vrijwilligers. De TSO vindt op maandagen, 
dinsdagen en donderdagen plaats (tussen 11.45 en +/- 13.15 uur). 
De kinderen worden tijdens deze momenten begeleid door 
vrijwilligers. Belangstellenden hoeven zich niet voor alle drie de 
dagen aan te melden, één of twee dagen per week wordt 
vanzelfsprekend ook op prijs gesteld. Uiteraard ontvangen 
vrijwilligers een passende vergoeding, daarnaast blijven 
eventuele eigen kinderen gratis over. Hebt u belangstelling (óók 
opa’s en oma’s zijn welkom…), neem dan contact op met Jolanda 
van Hirsel (coördinator: tsodester@skozok.nl).  

 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bs-dester.nl%2F&h=ATMl89m8RLTU1f_NpzuA3lG4AYRAoXFSdV44UtJckThm1YQbTYEyJHlLuUXp7bLoc1nI4Z7tsfxekxXO7A1apWNixQxtrL3jwLv5T4SeVY3StpHU9M9Ryi1vPjXuur1lLwJp3d6jlv1DMGCNGSavTuApAa4a39dD23w9wDshdDYcftlh2Rmpyk9gVePV3Ciy7MWgm7DteVuXrOnUtaS5EOKClpJlm_81TUvUNM4SkxX0HkyePO5RIqDldDj18OCbGO3D6rZs9Wzvnyc8Fl-9F_3hGTWzKzCMRTwEfdC1WQ
mailto:tsodester@skozok.nl


 

Informatieblad van Basisschool de Ster. Dorpstraat 15, 5563 BC Westerhoven.  Telefoon: (040) 2012837. Website:  www.bs-dester.nl 

 
 

Aan de leerlingen uit groep 6 en 7: Vond jij het ook zo leuk om muziek te maken?  
Afgelopen weken heb je onder leiding van Pieter kennis gemaakt met een blaasinstrument (groep 6) 
of met slagwerk (groep 7). Deze weken hebben we samen afgesloten met een spetterend optreden 
samen met ons (jeugd)orkest. Wij kunnen ons helemaal voorstellen dat je enthousiast bent 
geworden, maar nog vragen hebt, of dat er toch nog wat dingen zijn die een beetje onduidelijk zijn. 
Daarom hebben wij speciaal voor jullie een aantal momenten gepland dat je een proefles op een 
blaasinstrument kunt krijgen bij Karin, de dirigente van fanfare Irene, of bij Martijn, de leraar van de 
drumband.  
Het gaat om de volgende dinsdagavonden vanaf 18:30 uur: 
20 februari, 27 februari, 6 maart en 13 maart 
Het is fijn als je van tevoren even aangeeft bij Karin als je komt, dan kunnen Martijn en Karin alle tijd 
voor je vrijmaken en zich voorbereiden. Je kunt haar bereiken op nummer: 06 15 17 665 
We kijken uit naar je komst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


