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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 
Tel: 06-22016463 of via de 
mail: info@blusserke.nl  
 
 

 
Van de schoolagenda 
(zie ook website: “Kalender”)  
21 maart 
19.45 uur: MR vergadering 
29 maart 
11.15 uur: Maandafsluiting Kreeften, 
Pluto en Saturnus 
30 maart 
Paasviering 
1 en 2 april  
Pasen 
3 april 
Sterrenkijker 
9 april 
19.00 uur: informatieavond ouders 
nieuwe kleuters 
9 t/m 12 april 
Oudergesprekken op  
Initiatief leerkracht 
12 april 
Verkeersexamen groep 7 
16 april 
Sterrenkijker 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Vanuit groep 4 Dolfijnen 
Bezoek bakkerij 
Maandagochtend 26 maart a.s. gaat groep 4 een bezoek brengen 
aan Bakkerij van Heeswijk in Luyksgestel. Bakker Adriaan geeft ons 
een rondleiding in zijn bakkerij en de kinderen mogen ook zelf aan 
de slag! We vertrekken 's morgens vrijwel meteen met auto's en zijn 
voor 12.00 uur weer terug. 
 
Paasviering 
Op vrijdag 30 maart a.s. vieren we samen Pasen. Dit jaar nemen we 
als school weer deel aan de Koningsspelen. Bij deze Koningsspelen 
hoort een gezamenlijk ontbijt. Om deze reden ontbijten we dit jaar 
met Pasen niet gezamenlijk, maar vieren we dit feest op gepaste 
wijze in de eigen groep. Natuurlijk zullen we wederom 
traditiegetrouw ‘eitje tik’ spelen met de gehele school.  
Alle kinderen mogen voor dit spel die vrijdag een hardgekookt ei 
meenemen. Dit ei mag niet geverfd of beplakt zijn.  
We zijn benieuwd wie er dit jaar onze eitje tik koning(in) wordt! 

 
 
Kleuterinformatieuurtje en inloopmomenten  
Op 9 april a.s. van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur organiseren wij 
weer ons jaarlijks kleuterinformatieuurtje. Tijdens deze avond 
krijgen ouders van nieuw ingeschreven kleuters uitleg over hoe wij 
werken op onze school, en in het bijzonder in onze kleutergroepen. 
Daarnaast zijn ook ouders die overwegen hun kind bij ons in te 
schrijven op deze avond van harte welkom. U kunt op dat moment 
met uw vragen terecht bij de betreffende leerkrachten.  
Op dinsdag 29 en donderdag 31 mei aanstaande organiseren we 
daarnaast, telkens van 9.00 tot 10.00 uur, een tweetal 
inloopmomenten in onze kleuterbouw. Tijdens deze momenten 
kunnen ouders van nieuw ingeschreven kleuters onze kleuterbouw 
in bedrijf bezoeken.  
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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 is groep 4 Dolfijnen aan de beurt. Zij schreven over op 17 maart jl. het techniekcircuit.  
 
Techniekcircuit 
Wat een betrokkenheid en enthousiasme! Het techniekcircuit was een succes! We leerden 
over magnetisme, bekeken de stroomkring die in een auto zit, mochten apparaten uit en in 
elkaar zetten en zagen hoe de tandwielen van een versnellingsbak van een auto werken. 
Gaaf! WIJ WEsterhoven techniek... BEDANKT! Meer foto's staan in het fotoboek. 
 
Hoofdluis 
Wanneer u ontdekt dat uw kind hoofdluis heeft, worden we daar graag zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. 
We gaan ervan uit dat u ook direct een behandeling start. Op deze manier kunnen we verdere verspreiding 
voorkomen. 
 

Vanuit de Ouderraad: Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april a.s. vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats. Ook onze 
school doet hieraan mee. Op het voetbalterrein bij de Koolakkers gaan 
we met de hele school spelletjes doen in “Oranje thema”. Vanuit de OR 
zijn wij nog op zoek naar ouders die ons deze ochtend willen helpen bij 
o.a. het klaarzetten en/of begeleiden van de spellen. 
Heb je tijd en zin om te helpen op 20 april? Meld je dan z.s.m. aan via het 
e-mailadres van de Ouderraad: ordester@skozok.nl. Wij zien jullie 
aanmeldingen graag tegemoet! 
De Ouderraad 

 
Koningsdag 2018 
Zoals hierboven is te lezen, vinden dit jaar op 20 april de Koningsspelen plaats. Op 27 april is het Koningsdag. Op deze 
dag zijn alle kinderen vrij. Aansluitend begint de meivakantie. 
  
Herinnering: Aanmelden nieuwe leerlingen 
Vanaf heden is het mogelijk om uw kind voor het nieuwe schooljaar (2018-2019) aan te melden! 
Kinderen die tussen 01-08-2018 en 01-08-2019 4 jaar worden en kinderen die dit schooljaar nog 4 jaar worden (en nog 
niet zijn ingeschreven op onze school), kunnen worden aangemeld op onze school. De aanmeldprocedure bestaat uit 
het invullen van een aantal digitale formulieren op onze website (www.bs-
dester.nl). 
Wanneer u uw kind wilt aanmelden, ga dan op onze website naar het 
tabblad 'voor ouders' en klik op 'nieuwe leerling'. Vul vervolgens de 
formulieren in via 'aanmeldformulier nieuwe leerling' en 'aanmeldformulier 
ontwikkeling'. Zodra u de aanmelding hebt voltooid, nemen wij 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 een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. 
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Herhaling: Inventarisatie voorschoolse opvang 
Op dit moment wordt er minimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot voorschoolse opvang. We willen graag 
inventariseren of er nu of in de toekomst meer belangstelling is voor deze dienst. Met deze informatie kunnen we de 
organisatie van voorschoolse opvang optimaliseren. Wilt u nu, of in de toekomst, wellicht gebruik gaan maken van 
voorschoolse opvang, geeft u dit dan a.u.b. nu al aan via infodester@skozok.nl (wanneer mogelijk, graag aangeven 
welke dagen in de week dit zou betreffen). Inmiddels heeft er al een aantal ouders gereageerd op deze oproep, reacties 
zijn echter nog steeds welkom! 
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