De Sterrenkijker
Nummer 12, Jaargang 30, 17 februari 2020

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

Namens de OR: Carnaval op school
Vrijdag a.s. vieren we carnaval op school! Alle kinderen mogen
verkleed naar school komen (geweren, zwaarden en andere wapens
blijven thuis).
Kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen, hier wordt
tijdens deze ochtend voor gezorgd door de OR. Hulpouders mogen
vanaf half 9 op school blijven.

Het programma van de ochtend ziet er als volgt uit:
8.30 uur: de kinderen starten op in de eigen klas. De Pagatters
vertrekken naar de Buitengaander om de platte kar te versieren en
zich om te kleden.

(zie ook website: “Kalender”)

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
12 maart
Studieochtend: alle kinderen vrij
23 maart
Sterrenkijker
19.00 uur: informatieavond ouders
nieuwe kleuters
31 maart
11.15 uur: maandafsluiting
0-1 Leeuwen, 4 Dolfijnen
En 7 Saturnus
Op dit moment krijgt
déze kapstokregel
bijzondere aandacht:

9.00 uur: De onderbouw krijgt een activiteitenkaart. Daarmee
kunnen de leerlingen zich o.a. laten schminken. Daarnaast kunnen
ze ook al gezellig gaan hossen in de gymzaal.
9.15 uur: De Pagatters vertrekken met platte kar vanuit de
Buitengaander naar school om de rest van de bovenbouw op te
halen. Hierna gaat de bovenbouw met de optocht beginnen. De
Jeugdprins, Jeugdadjudant en de Prins worden thuis opgehaald.
9.30 uur: De onderbouw krijgt wat te eten en te drinken
aangeboden in de klas.
9.55 uur: De onderbouw gaat buitenspelen.
10.10 uur: De optocht komt aan op school. De Prins en Raad van 11
wordt welkom geheten.
10.20 uur: De bovenbouw krijgt in hun klas wat te eten en te drinken
aangeboden.
10.30 uur: De leerlingen vieren gezamenlijk carnaval. In de aula
wordt muziek gedraaid en kan worden gehost en gedanst. In de
klaslokalen worden ondertussen diverse activiteiten aangeboden
(bijv. spelletjes doen). De kinderen mogen zelf bepalen waar ze wel
of niet aan meedoen.
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12.00 uur: Alle leerlingen verzamelen zich op de trap om naar optredens
van de dansmarietjes te kijkene. Hierna volgt een afsluitwoordje voor de
Prins, Prinses, Jeugdprins en –adjudant, waarna de kinderen vanuit de eigen
klas naar huis mogen.
We gaan er een gezellige ochtend van maken!

Vervangersproblematiek
Zoals u wellicht heeft gemerkt, heeft onze school inmiddels ook te kampen met vervangersproblematiek. Dit houdt in
dat niet iedere leerkracht die ziek is, ook vervangen kan worden door een andere (inval)leerkracht. Tot op heden
hebben we dit intern op kunnen lossen, door o.a. klassen samen te voegen of collega’s die op hun vrije dag
terugkwamen. We merken echter dat de problematiek steeds groter wordt en dat het voor ons niet meer altijd zomaar
op te lossen is. In onze schoolgids staat hierover het volgende:
Bij een ziekmelding wordt eerst een inschatting gemaakt hoe lang vervanging noodzakelijk is. Daarna wordt de
invallerslijst van SKOzoK geraadpleegd. Is er geen vervanging beschikbaar, dan worden andere mogelijkheden
overwogen, zoals:
- Intern wisselen, indien er wèl een invaller voor een andere groep beschikbaar is;
- Vrij geroosterde leerkracht inzetten;
- Verdelen van de kinderen over de overige groepen (maximaal voor één dag).
Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende groep, volgens de richtlijnen
van de inspectie, naar huis worden gestuurd. De volgende afspraken horen daarbij:
- In principe niet de eerste dag;
- Alleen in het uiterste geval;
- Ouders worden daar schriftelijk van op de hoogte gebracht;
- Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd.
Uiteraard willen we te allen tijde voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd. Echter, we houden er rekening
mee dat we hiermee in de nabije toekomst zeker geconfronteerd gaan worden.
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 3 Kreeften, groep 5 Pluto en groep 6 Jupiter.
Afsluiting thema Vervoer en Verkeer
Vanochtend hebben we het thema 'vervoer en verkeer' afgesloten met een techniek-uurtje.
De vrijwilligers hadden 7 proeven voorbereid. Onderwerpen die aan bod kwamen waren:
- reflectoren en reflecterende kleding
- reactievermogen testen
- logistiek spel
- dode hoek ervaren
- lagers en tandwielen
- weerstand ervaren (kruiwagen met harde en slappe band)
- leidingen
We zagen veel betrokkenheid bij de kinderen, ze hebben echt genoten! Dankjewel vrijwilligers
voor deze leerzame ochtend!!! Zie ook de foto's in het fotoalbum.
Valentijn
En ook dit jaar was het op 14 februari weer Valentijn! We hebben goed geknutseld om
onze liefste.... te verwennen!
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Welkom op onze school!
Vandaag is Chloë op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en speelplezier op onze
school!

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
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Bericht van de dansgarde
Hallo allemaal,
Wij van dansgarde de Leuterhannekes zijn altijd op zoek naar nieuwe leden.
Wij trainen gedurende het jaar op de dinsdagavond van april t/m carnaval, behalve in de vakanties. Tijdens die
trainingen leren we leuke dansjes die we voor en tijdens carnaval diverse keren laten zien aan het publiek.
Lijkt het je leuk om met ons mee te doen, maar je twijfelt nog of je het leuk vindt, of misschien weet je niet precies
wat we allemaal doen en je wilt wel graag weten wat we allemaal zoal doen…? Kom dan gerust een keer kijken!
We houden een open avond op dinsdag 3 maart aanstaande in de foyer van de Buitengaander.
Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar van 18.00- 18.45 uur
Voor kinderen van 8 jaar en ouder van 18.45 -19.45 uur
We zien jullie graag!
Groetjes van Ilse en Joska (leiding van de minioren) en Jolanda en Maaike (leiding van de junioren)
Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
‘s Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het water
belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5
maart een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen
zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze
kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een
kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw
kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken
zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond,
inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van
de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.
Nieuws van Nummereen
Peuterprogramma
Bij het peuterprogramma in Westerhoven loopt het thema ‘ik ga naar de dokter’ haast tot z’n eind. Er is een
poppendokter langs geweest om alle knuffels en poppen, die de kinderen van thuis hadden meegenomen, weer beter
te maken. Als het thema wordt afgesloten, krijgen we nog bezoek van een échte dokter! Een waardige afsluiting van
een leuk en leerzaam thema. Donderdag 20 en vrijdag 21 februari vieren wij Carnaval en mogen alle kinderen verkleed
komen om te feesten en te hossen!
Buitenschoolse opvang
In januari en februari is het ontzettend druk op de Clup met verjaardagen. Als er iemand jarig is of is geweest, dan
vieren wij dit met z’n allen. De jarige job mag dan boven op de kruk gaan staan, en zingen we verschillende liedjes. De
traktatie wordt voor iedereen door Nummereen verzorgd. De kinderen mogen dan kiezen tussen popcorn of een
snoepje, lekker smullen maar! Ook staat de carnavalsvakantie bijna voor de deur en hebben we de activiteiten al
volledig voorbereid. Alles staat in teken van Carnaval, behalve voor degene die niet van Carnaval houden natuurlijk!
Bekijk het volledige programma hier: www.nummereen.com/vakantieprogramma.
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