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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”) 

15 maart 
Staking: school gesloten 
19 maart 
11.00 uur: Kijkje bij de Sterren 
22 maart 
Techniekochtend groep 4 t/m 7 
25 maart 
Sterrenkijker 
19.00 uur: Informatie avond ouders 
nieuwe kleuters 
19.45 uur: MR vergadering 
26 maart 
Studiemiddag: alle leerlingen vrij! 
29 maart 
11.30 uur: maandafsluiting Kreeften, 
Pluto en Saturnus 
1 t/m 4 april 
Oudergesprekken op  
initiatief leerkracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

Vanuit groep 1 t/m 8 
Week van de Lentekriebels 
Op 21 maart a.s. begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. 
Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, 
lammetjes en baby’tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat 
is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes? 
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en 
andere vragen over relaties en seksualiteit. Daarom neemt onze 
school dit jaar deel aan de Week van de Lentekriebels. De week 
start met een opening op maandag 18 maart a.s., waarbij we 
gezamenlijk het ‘Lentekriebellied’ zingen. De afsluiting vindt plaats 
op vrijdag 22 maart met een ballon voor een speciaal iemand. 
Voor meer informatie kunt u terecht op: 
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/w
eek-van-de-lentekriebels/informatie-voor-ouders 
 
Vanuit groep 5 t/m 8 
Project Dieren 
De komende weken werken de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 
aan het project dieren. We gaan het hebben over de evolutie van 
de dierenwereld, ongewervelden, vogels, reptielen, amfibieën, 
vissen en zoogdieren. 
We werken daarbij ook  groepsdoorbrekend tijdens het knutselen 
en het projectwerk. De leerlingen mogen knuffels en andere zaken 
meenemen om onze dierenhoek wat te verfraaien!  
 
Kangoeroewedstrijd 
Op 21 maart a.s. vindt de Kangoeroewedstrijd plaats. Dit is een 
rekenwedstrijd voor de bovenbouw.  
 
Vanuit groep 6, 7 en 8 

Bank voor de klas 
Op 25 maart start ‘De week van het geld’. Vanuit de Rabobank te 
Bergeijk komen medewerkers de ‘Cashquiz’ organiseren. De quiz 
vindt plaats op maandag 25 maart a.s. voor de groepen 6 t/m 8. 
Het is een educatief spel met als doel om leerlingen financieel 
bewust te maken.   
 
Vanuit groep 7 Saturnus 
Boomfeestdag 
Op woensdag 13 maart a.s. is het nationale boomfeestdag met als 
thema: ‘Elk kind een boom’. We gaan bomen planten in de 
omgeving van industrieterrein de Leemskuilen. 
De leerlingen dienen deze dag over een fiets te beschikken. Ook 
moet er een schop worden ingeleverd. Ouders hebben per mail 
nadere informatie ontvangen. 
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Techniek ‘De fiets’ 
Op vrijdag 22 maart a.s. staan er activiteiten op de planning met een technisch karakter. De activiteiten zijn 
gerelateerd aan de fiets. Dit vormt de aanloop naar het verkeersexamen. Leerlingen moeten deze dag hun fiets mee 
naar school nemen. 

 
 

Kijkje bij de Sterren 
Op dinsdag 19 maart a.s. zal tussen 11.00 en 11.45 uur ons jaarlijkse ‘Kijkje bij de Sterren’ 

plaatsvinden. Tijdens dit moment heeft u de mogelijkheid om door uw kind(eren) in de klas te 
worden rondgeleid. We willen laten zien hoe we werken en wat we belangrijk vinden op de 
Ster. Om e.e.a. overzichtelijk te houden, willen we u vragen om met maximaal 2 personen per 

gezin te komen.  
 

 
Wijziging tijd maandafsluiting maart 
De maandafsluiting van vrijdag 29 maart a.s. begint eerder dan gewoonlijk, namelijk om 11.30 uur. Dit heeft van 
doen met onze Goede-doelen actie waarover u in de volgende Sterrenkijker meer zult lezen. 
 
Oudergesprekken op initiatief van de leerkracht 
In de week van 1 t/m 4 april  a.s. zullen de oudergesprekken op initiatief van de leerkracht plaatsvinden. Dit betekent 
dat niet over alle kinderen gesprekken worden gevoerd. De leerkracht neemt contact met u op wanneer hij/zij graag 
een gesprek over uw kind wil voeren. Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk dat ouders, die in eerste instantie deze 
ronde niet worden uitgenodigd, zelf een gesprek aanvragen. 
 
Bedankt! 
Op vrijdag 1 maart jl. hebben we met de hele school carnaval gevierd. De 
kinderen hebben een geweldig leuke ochtend gehad. Bij dezen willen we alle 
hulpouders en de carnavalsvereniging bedanken voor het fijne feestje!  
 
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 4 Dolfijnen. Zij schreven op 28 februari jl. over een 
heel gezellig bezoek. 
 
Opa’s en oma’s op bezoek 
De laatste weken van ons thema gaan over de tijd van de opa's en de oma's. 
Woensdag hadden we 5 opa's en oma's bij ons op bezoek. Ze vertelden in kleine 
groepjes over de tijd dat zij op de basisschool zaten. Wat leuk dat ze ook spullen en 
foto's bij zich hadden uit de jaren 50. Bedankt opa's en oma's! 

 
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: Komkommers (één komkommer per 5 leerlingen) 
Woensdag: Mandarijnen (één mandarijn per leerling) 
Vrijdag: Peren (één 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.  
 
U bent van harte welkom!  

 
basisschool de Ster 
Dorpstraat 15 
5563 BC Westerhoven 
telefoonnummer: 040-2012837 
e-mailadres: infodester@skozok.nl 
website: www.bs-dester.nl 
 

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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Kom naar de “Meespeeldagen” bij Scouting Rythovius! 
Het moment om eens te komen kijken en te ervaren wat Scouting is. 
Elke zaterdag beleven we bij scouting geweldige avonturen! Hou jij ook van buiten spelen, 
rennen, hutten bouwen, knutselen, de natuur, spelletjes en wil je ook graag wat leren? Dan is 
scouting echt iets voor jou! Kom een keer meespelen en ervaar zelf hoe leuk het is bij de 
Bevers en de Welpen! 
 
Je bent zaterdag 6 en 13 april van harte welkom! 
 
Bevers is voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en zijn welkom van 10:30 tot 12:30 uur. 
Welpen is voor kinderen van 8 t/m 11 jaar en zijn welkom van 13:30 tot 16:00 uur. 
 
We ontmoeten je graag op onze blokhut D’n Duvelshoek, Molenstraat 37 in Riethoven. 
 
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met: 
De Beverstaf via email bevers.rythovius@gmail.com of bel naar Jozé de Bont 06-40050085 
De Welpenstaf via email welpen_riethoven@outlook.com of bel naar Tine Stevens 06-20857285 
 
Tot ziens! 
De Bever- en Welpenstaf 
Scouting Rythovius (Riethoven/Westerhoven) 
 
Vanuit GGD Brabant-Zuidoost 
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