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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”) 

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 
11 maart 
Sterrenkijker 
Luizencontrole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

Staking vrijdag 15 maart 
In de week van 11 maart aanstaande gaat de AOb samen met FNV 
Onderwijs en Onderzoek actie voeren voor meer investeringen in 
het onderwijs. Leden uit alle onderwijssectoren worden 
opgeroepen om mee te doen. De week wordt afgesloten met een 
landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart.  

 
Vlak voor de provinciale staten-verkiezingen van 20 maart 2019 
willen we samen duidelijk maken dat er een investeringsplan nodig 
is voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet er een begin 
gemaakt worden met het inlopen van de achterstanden en moet 
het kabinet gaan investeren in onderwijs. Alleen op die manier kan 
het lerarentekort worden tegengegaan! 

 
Het lerarentekort ontregelt het onderwijs. Leraren, 
onderwijsondersteuners en directeuren werken massaal door bij 
ziekte, zijn voortdurend invallers aan het zoeken of aan het 
inwerken en de klassen zijn bomvol. 
Wanneer een leerkracht ziek wordt, is het niet meer 
vanzelfsprekend dat er een vervanger voor de klas kan staan (zie 
ook ED.nl van vandaag, waarin een directeur vertelt over de 
huidige vervangersproblematiek : ‘Ik ben het normaler gaan vinden 
om groepen  naar huis te sturen’).  

 
Ondanks dit alles investeert het kabinet Rutte III niet meer in 
onderwijs. Economen zijn het erover eens dat investeren in 
onderwijs goed is voor maatschappij en economie. ‘Ondertussen 
focust dit kabinet zich op lastenverlichting voor  andere sectoren, 
terwijl we allen meer baat hebben bij goed onderwijs.’, aldus AOb-
voorzitter Liesbeth Verheggen. 

 
De aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is afgenomen, 
omdat salarissen door voortdurende bezuinigheden achterlopen 
bij de markt. Het personeelstekort zorgt voor een stijgende 
werkdruk, terwijl onderwijs nu al een heel groot burn-out risico 
heeft. 

 
Dit moet anders! De kans om het anders te doen, is er na de 
provinciale staten-verkiezingen. Veel wijst erop dat de huidige 
coalitie zijn meerderheid verliest in de Eerste Kamer en steun bij de 
oppositie zal moeten zoeken. Als onderwijs willen we daarom 
vooraf duidelijk maken dat onderwijs weer bovenaan de politieke 
prioriteitenlijst moet komen. 
 
Dit stuk gaat verder op de volgende pagina. 
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Het team van de Ster heeft aangegeven gehoor te willen geven aan de landelijke staking. De Ster zal dus op vrijdag 
15 maart a.s. gesloten zijn. Hiermee willen we aangeven dat wij zo niet verder kunnen. Tijdens het vorige 
stakingsmoment hebben we ervoor gekozen het middel ‘staking’ niet te omarmen. De dagelijkse praktijk heeft ons 
inzicht echter veranderd. Ook wij zijn ervan overtuigd nu dit middel te moeten inzetten om later óók structureel 
goed onderwijs te kunnen verzorgen. Wij willen staan voor kwalitatief goed onderwijs voor al onze leerlingen. Door 
het leraren- en daarmee ook vervangerstekort kunnen we deze kwaliteit in de toekomst wellicht niet meer 
garanderen.  Er moet iets gebeuren en het is aan de overheid om hier stappen in te gaan zetten. Wij hopen op uw 
begrip.  
 
Namens het team, 
Stan Schilleman, directeur bs. de Ster 
 
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 7 Saturnus. Zij schreven op 30 januari jl. over een 
bezoek van de leesconsulent. 
 
Workshop poëzie 
Vandaag kwam Hilde van de bieb een workshop poëzie verzorgen. Ze liet ons allerlei soorten gedichten zien en zelfs 
een rap over roodkapje. Ook werden we aan het werk gezet met het maken van een naamgedicht. Hieronder het 
naamgedicht van Kenna: 
 
Ken jij een judoka? 
Een judoka? Wat is dat? 
Nou dat is iemand die aan judo doet. 
Natuurlijk, ik was het even vergeten. 
Ah, dat dacht ik al! 
 
Bedankt Hilde! We hebben genoten!! 
 
Schoolfruit 
Zoals u weet krijgen de kinderen deze periode elke week schoolfruit. Vanaf nu willen we u graag informeren over 
welk fruit er op welke dag wordt aangeboden (let op: de kleutergroepen krijgen dagelijks een mix van onderstaand 
aanbod, deze week aangevuld met appels en mandarijnen): 

 
Dinsdag: Waspenen (1 zak waspenen per 7 leerlingen) 
Woensdag: Cantaloupe meloen (1 meloen per 20 leerlingen) 
Vrijdag: Peren (1 peer per leerling) 
 
Wilt u zelf inschatten of e.e.a. voldoende is voor uw kind(eren)?  
Mocht uw zoon/dochter het genoemde fruit niet lusten of het is niet voldoende, dan vragen wij 
u uw kind(eren) een ander stuk fruit mee te geven. 
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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.  
 
Vanuit de MR 
MR-vergadering van 28 januari 2019 
De MR wil de vergaderingen graag op een andere manier gaan vormgeven. Het uitgangspunt is het efficiënter 
werken door voorafgaand aan het overleg de aangeleverde stukken door te nemen. Op deze manier kunnen de 
punten tijdens de vergadering vlot worden afgehandeld. In het kader hiervan maken de MR-leden gebruik van het 
cursusaanbod van SKOzoK om meer kennis te vergaren. 
 
Vanuit de Bibliotheek op School 
Kinderjury op Basisschool De Ster 
De leerlingen van groep 8 zijn momenteel druk bezig met… lezen! 
Zij doen namelijk mee met de Kinderjury. In een Kinderjury hebben kinderen het 
voor het zeggen: Welk boek is het allerleukste? Er is een Landelijke Kinderjury, 
maar na overleg met de leerkrachten is gekozen voor een eigen Kinderjury op 
school. 
 
Hoe gaan we te werk? 
In de klas staat een krat met boeken. De leerlingen lezen de komende tijd zoveel mogelijk boeken uit deze krat. 
Uiteindelijke bepaalt iedere leerling welk boek volgens hem of haar het allermooiste, allerbeste boek is. Dit wordt via 
een schriftelijke stemming in de klas gedaan. 
Het boek met de meeste stemmen, heeft dan de prijs van de Kinderjury van Basisschool De Ster gewonnen! 
 
Welk boek wint uiteindelijk de prijs? Dat bepalen de kinderen zelf! 
We houden u op de hoogte…           
        
Met vriendelijke groet,           
Hilde Crielaars-Thunnissen, 
Lees-/mediaconsulent de Bibliotheek op school 
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Oproep TSO vrijwilligers 
Voor ons team van TSO vrijwilligers zijn we dringend op zoek naar versterking! Eén van onze vaste krachten gaat 
helaas stoppen met haar werkzaamheden op de Ster.  
Ben jij die vader, moeder, opa of oma die het leuk vindt om samen met de kinderen er een gezellige overblijftijd van 
te maken? Of ken je een buurman of buurvrouw die dit leuk zou vinden? Neem dan contact op met onze 
coördinator!  
 

 
 
 
Berichtje vanuit de Jeugdcentrale 
Hallo jongens en meisjes, 
Vinden jullie knutselen ook zo leuk? Wij van de Jeugdcentrale in ieder geval wel. Wij zijn op zoek naar kinderen vanaf 
groep 5 die samen met ons iedere woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur in de Buitengaander willen 
knutselen. Je kunt er met verschillende materialen en technieken aan de slag, je creatieve ik een beetje kietelen en 
leuke dingetjes maken. Het kost € 1,00 per keer en in de schoolvakanties is de Jeugdcentrale dicht. 
Kom een keertje meedoen, dan zie je hoe leuk het is! 
  
Tot snel! Groetjes team Jeugdcentrale 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


