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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”) 

9 maart 
20.00 uur: MR vergadering 
19 maart 
Sterrenkijker 
29 maart 
19.00 uur: informatieavond ouders 
nieuwe kleuters (onder voorbehoud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

 

 

 

Up-to-date houden contactgegevens 
Momenteel ervaren we regelmatig dat bepaalde contactgegevens, 
zoals destijds door ouders/verzorgers doorgegeven, niet meer up-
to-date zijn.  
Hierdoor kan het zijn dat wij niet de juiste persoon kunnen bereiken 
wanneer een kind bijvoorbeeld ziek is en opgehaald moet worden. 
Wilt u ervoor zorgen dat wijzigingen (adres, telefoonnummer, etc.) 
tijdig aan ons doorgegeven worden? Eventuele extra noodnummers 
(bijv. die van een grootouder of oom/tante) mogen ook altijd 
worden doorgegeven. Dit kan via infodester@skozok.nl. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! 
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Spreekbeurten 
In de komende periode (tot aan de zomervakantie) gaan we in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) spreekbeurten 
houden. Het doel hiervan is informatie verzamelen, deze verwerken tot een presentatie en vrij leren spreken voor de 
groep. De voorbereiding vindt, net als bij de boekbespreking, thuis plaats. Uw kind zal een brief meekrijgen met de 
datum en meer informatie. 
 

Gezonde school 
We merken dat er steeds vaker minder gezonde zaken in de trommels mee naar school komen. 
Paaseitjes, cakejes, roze koeken zijn geen uitzondering op het moment... De Ster wil voor haar kinderen graag een 
gezonde omgeving zijn, daar hebben we echter uw medewerking hard bij nodig. Hierbij het verzoek om weer eens 
goed na te denken over het lunchpakketje van uw kind. Gezond kan ook lekker zijn… 
 
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 2-3 Kameleons 
en groep 6 Jupiter.  
 
Schip Ahoyyyy! 
Vandaag knutselden we piraten van wc rollen... het resultaat was te gek maar dat heeft u 
thuis vast ook gezien! 
 
Geheimschrift 
Er is een brief nabesproken vanuit het thuisonderwijs. Niet zo maar een brief, maar één met 
geheimschrift! Wat waren we allemaal nieuwsgierig naar het resultaat. 
 
 
Welkom op onze school! 
De afgelopen periode is Pip 4 jaar geworden. Zij is gestart in groep 0-1-2 Leeuwen. Daarnaast is Kayden gestart in 
groep 4 Dolfijnen. Welkom en heel veel leer- en speelplezier op onze school!  
 

 
 
 
 
 
Vanuit de Bieb op school 
Tip van de bieb: online webinars voor ouders 
De Bibliotheek heeft een steeds groter aanbod online activiteiten voor jong en oud. De komende tijd staan er drie 
interessante webinars op het programma voor ouders. Er is een gratis online masterclass voor ouders van kinderen 
met autisme of AD(H)D, een gratis brainstormsessie over leesplezier en leesbevordering bij kinderen en een webinar 
van Denise Bontje over media-opvoeding op het programma. Kijk voor alle activiteiten op 
www.bibliotheekdekempen.nl/activiteiten 
 
Tip van de bieb: samen lezen maakt lezen veel leuker! 
Samen een boek lezen maakt lezen voor je kind veel leuker. De Lees-
/Mediaconsulent van de bieb geeft je graag tips: 

- Zoek een gezellige plek op om samen te lezen. 
- Thuis lezen moet leuk zijn voor een kind, het gaat erom samen op een 

ontspannen manier bezig te zijn.  
- Geef veel complimentjes als het lezen goed gaat en moedig uw kind 

aan tijdens het lezen. Hierdoor krijgt uw kind meer zelfvertrouwen bij 
het lezen. 

 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/activiteiten
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- Zorg voor voldoende afwisseling en variatie tijdens het lezen. 
- Om en om een bladzijde lezen kan al een goed begin zijn. 
- En als u het wat meer uit wilt breiden leest u de zin en uw kind het laatste woord of uw kind leest de zin en u 

het laatste woord. 
- Tot slot kun je een kort verhaal (of bladzijde uit een boek) samen oefenen met als doel om het voor te lezen 

aan de rest van het gezin of opa en oma. Heel veel leesplezier en…..geef veel complimentjes! 
 
Natuurlijk zijn er nog veel meer ideeën om op een leuke manier samen te lezen. Wil je graag tips? Schrijf je dan in 
voor Dokter Leesplezier online van de bieb. Kinderen en ouders kunnen bij Dokter Leesplezier online terecht voor 
gratis persoonlijk leesadvies, vragen en tips op het gebied van (voor)lezen en hulp bij het 
kiezen van het juiste (digitale) boek. Kijk in de agenda op www.bibliotheekdekempen.nl. 
 
Tip van de bieb: Dolfje weerwolfje is jarig! 
Wie kent hem niet? Het beroemde weerwolfje van kinderboekenschrijver Paul van Loon. In 
2021 bestaat Dolfje Weerwolfje 25 jaar! Reden voor een feestje! Meer hierover vind je op de 
site van de jeugdbieb.  
 
 
 
 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/
https://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=272

