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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”) 

1 maart 
Carnaval op school 
4 t/m 8 maart 
Carnavalsvakantie 
11 maart 
Sterrenkijker 
Luizencontrole 
15 maart 
Staking: school gesloten 
22 maart 
Techniekochtend groep 4 t/m 7 
25 maart 
Sterrenkijker 
19.00 uur: Informatie avond ouders 
nieuwe kleuters 
19.45 uur: MR vergadering 
 
 
 
 
Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  

bijzondere aandacht: 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom op onze school! 
De afgelopen periode is Anne op onze school gestart in groep 0-1 
Leeuwen. Daarnaast zijn Evy (groep 7 Saturnus) en Femke (groep 5 
Pluto) vandaag gestart op de Ster. Welkom allemaal en heel veel 
leer- en speelplezier op onze school! 

 
 
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. Zij schreven 
op 12 februari jl. over een feest in de klas. 
 

 
 
Letterfeest 
Vrijdag 8 februari was het dan eindelijk zover... het LETTERFEEST! 
Feest omdat IEDEREEN ALLE letters kent. Goed gedaan allemaal!  
We startten met een letterzoektocht, gevolgd door de komt van 
onze geheime bezoekers. Wat was het leuk om die verraste 
snoetjes van de kinderen te zien :-) 
En tenslotte de special guest met heuse letterdiploma's. Waaauw, 
wat een mooie beloning voor hun harde werk. 
Bedankt aan iedereen die aanwezig was. 
 
 
Wijziging e-mailadres ouderraad (OR)  
De ouderraad heeft een nieuw e-mailadres. Vanaf heden zijn zij 
bereikbaar via ordester@outlook.com. 
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                                                     Carnaval op school  
 
Op vrijdagochtend 1 maart a.s. staat er een leuke carnavalsochtend voor de kinderen gepland.  
Hieronder vindt u het programma: 
 

08.30 uur: opstarten in eigen klas, groep 8 vertrekt daarna naar de Buitengaander om de platte kar te versieren en 
zich om te kleden. 

09.00 uur: de onderbouw gaat carnaval vieren in de gymzaal. 

09.15 uur: groep 8 vertrekt met de platte kar en zonder prins en prinses vanuit de Buitengaander naar school om de 
rest van de bovenbouw op te halen. Hierna gaat de complete bovenbouw met de optocht beginnen. De jeugdprins, 
de jeugdprinses en de prins worden thuis opgehaald. 

09.30 uur: de onderbouw krijgt fruit, peperkoek en wat te drinken. 

10.00 uur: de onderbouw verzamelt voor de school om de optocht te ontvangen. 

10.05 uur: hulpouders zijn aanwezig op school om de activiteiten in de klassen te begeleiden. 

10.10 uur: de optocht komt aan op school. 

10.15 uur: prins Kwint houdt een kort woordje. 

10.20 uur: de bovenbouw gaat terug naar hun klaslokalen en krijgt daar fruit, peperkoek en wat te drinken. De 
onderbouw gaat ondertussen buiten spelen en gaat hierna in eigen klas spelletjes doen. 

10.30 uur: De bovenbouw en onderbouw vieren beneden (gezamenlijk) carnaval. In de aula wordt muziek gedraaid 
en kan worden gehost en gedanst. In de klaslokalen worden ondertussen afzonderlijk diverse activiteiten 
aangeboden, zoals: schminken, film kijken, spelletjes doen, knutselen, nagels lakken, glittertattoo, carnavalsmaskers 
maken etc. De kinderen mogen zelf bepalen waar ze wel of niet aan mee willen doen. 

12.00 uur: alle klassen verzamelen op de trap om naar twee optredens van de dansmarietjes te kijken. Hierna volgt 
een afsluitwoordje door de prinsen en de prinses, waarna de kinderen naar huis mogen.  

 
De kinderen hoeven deze ochtend dus geen eten en drinken mee te nemen.  
 

De route van de optocht door het dorp is als volgt (uiteraard zijn ouders en 
andere geïnteresseerden van harte welkom om te komen kijken!): Dorpstraat 
(ophalen jeugdprins) - Provincialeweg - Heuvel - Aan de Heerstraat - 
Hoefakkers - Hoefijzer (ophalen jeugdprinses) - Aan de Heerstraat - 
Hoefakkers - Steenovens (ophalen prins) - Heuvel - Lange Akkers - 
Esdoornstraat - Beukenlaan - Plataanstraat - Dorpstraat  
 

We gaan er weer een leuke ochtend van maken!  
De carnavalscommissie 
 
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): 

 
 
 
 
Dinsdag: Mandarijnen (één mandarijn per leerling) 
Woensdag: Peren (één peer per leerling) 
Vrijdag: Sinaasappels (één sinaasappel per twee leerlingen) 
 
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. 

 
 



 

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

 
 

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.  
U bent van harte welkom!  
 
Herhaalde 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. Daarnaast stijgt het aantal kinderen dat deelneemt aan de TSO 
nog steeds.  
 
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!  
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