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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”) 

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 
9 maart 
Sterrenkijker 
20.00 uur: MR vergadering 
11 maart 
Boomfeestdag groep 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Vanuit groep 7 Saturnus 
Voorleeswedstrijd 
Groep 7 gaat dinsdag 18 februari a.s. naar de Kattendans in Bergeijk, 
om daar Lynn uit onze klas aan te moedigen. Zij is namelijk de 
voorleeskampioen van onze school. Die dag neemt Lynn het op 
tegen de voorleeskampioenen van andere Bergeijkse basisscholen. 
We gaan er op de fiets naar toe, dus groep 7, kom die dag allemaal 
op de fiets! 
 
Goede doelen actie 
Tijdens de kerstmarkt hebben we met de hele school onze mooie 
knutselwerken verkocht. We hebben hard gewerkt om mooie 
dingen te maken om geld op te halen voor ons goede doel 
van dit schooljaar: Stichting van het Kind. Een stichting die zich inzet 
voor kinderen in Nederland, die wegens omstandigheden niet thuis 
kunnen wonen. Wij zijn super trots op het bedrag dat we met de 
hele school hebben opgehaald! Een bedrag van 663,10 is 
overgemaakt! Om alle kinderen van de school te bedanken heeft 
Stichting van het Kind een filmpje opgenomen. Hierin wordt het 
bedrag onthuld en laten ze zien wat ze met het geld gaan doen. Dit 
filmpje wordt in alle klassen bekeken. Iedereen bedankt voor jullie 
inzet! 
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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 Giraffen en groep 8 Neptunus. 
 
Bezoek geitenboerderij 
Vandaag zijn we op bezoek geweest bij de geitenboerderij van de familie Smolders. Hier hebben 
we alle kleine lammetjes gezien, dit zijn er wel 500! Dat is echt super veel. Daarna gingen we naar 
de grote bokken. De bokken die nu nog op de boerderij zijn, zijn de papa's van alle lammetjes! 
Als laatste gingen we naar de melkgeiten en dit zijn de mama's van de lammetjes! Wauw, we 
hebben echt wel veel gezien en geleerd! Dankjewel dat wij langs mochten komen! 
 
Wat vliegt de tijd… 
We zijn ondertussen alweer aan schoolweek 4 van 2020 begonnen. En we kunnen wel 
zeggen dat er weer hard is gewerkt. Met rekenen zijn we net klaar met de afrondende 
toets van blok 4. En nu gaan we verder met 2 boeken. 
Deze methode biedt namelijk de ruimte om wat meer op je eigen niveau te werken. 
We hebben het boek: 8T en 8V. De T staat voor training en bestaat vooral uit 
herhalingsstof. De V staat voor verrijking en bestaat naast herhalingsstof ook uit 
nieuwe stof en het verdiepen van de aangeboden stof. Tot nu toe zijn de reacties van 
de kinderen positief over deze manier van werken. Dus we hebben een goed begin 
gemaakt. De kinderen kunnen zelf thuis aangeven in welk boek ze zijn begonnen. 
 
Welkom op onze school! 
Vandaag zijn Nicky en Lizze op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen en is Jude gestart in groep 3 Kreeften. Welkom 
allemaal en heel veel leer- en speelplezier op onze school! 
 

 
 
Vanuit de MR 
Op maandag 20 januari heeft er een MR-vergadering plaatsgevonden. Tijdens dit overleg hebben we met een 
vertegenwoordiging van de OR gesproken over de totstandkoming en hoogte van de ouderbijdrage. Het MR statuut 
en reglement is vastgesteld. 
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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 
 

http://www.bs-dester.nl/
mailto:infodester@skozok.nl
http://www.bs-dester.nl/

