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Bereikbaarheid directie 
Maandag: bs. de Ster. 
Dinsdag: st. Willibrordusschool 
Riethoven. 
Woensdag: st. Willibrordusschool. 
Donderdag: ochtend bs. de Ster, 
middag st. Willibrordusschool. 
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”) 

31 maart 
Verkeersexamen groep 7 
5 april  
2e Paasdag; alle leerlingen vrijdag 
9 april 
Ontwikkelingsverslag mee naar huis toe 
12 t/m 15 april 
Oudergesprekken n.a.v. 
ontwikkelingsverslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

 

 

 

Hoera voor juf Kim! 
Juf Kim en Ronald zijn de trotse ouders geworden van Lexi. We 
wensen juf Kim, Ronald en grote broer Bren heel veel geluk met hun 
dochter en zusje!  

 
 
Advies van de GGD: Alvast DigiD aanvragen voor kinderen  
Als een kind getest wordt en geen DigiD heeft duurt het vaak relatief 
lang voordat de ouders de uitslag horen. Het duurt in dat geval ook 
langer voordat duidelijk wordt dat een leerling weer naar school 
mag (bij een negatieve uitslag) of wie er op school in quarantaine 
moet (bij een positieve uitslag). Als iemand een DigiD heeft kan de 
uitslag meestal al eerder digitaal ingezien worden. Wij adviseren 
ouders daarom om van te voren alvast een DigiD aan te vragen. Het 
duurt even voordat dit geregeld is, dus het heeft alleen zin om dit 
van te voren te doen en niet pas op het moment van testen. Zie ook: 
https://www.ouders.nl/artikelen/digid-aanvragen-voor-je-kind 
 
Oudergesprekken n.a.v. ontwikkelingsverslag 
Betreffende de oudergesprekken n.a.v. het ontwikkelingsverslag, 
kunt u dit schooljaar online uw voorkeur voor een tijdstip kenbaar 
maken. Daarvoor komt in de volgende Sterrenkijker een link 
beschikbaar. Nadere informatie over de organisatie van deze 
gesprekken volgt ook in de volgende Sterrenkijker.  
 
Informatieavond ouders nieuwe kleuters 
Deze avond stond onder voorbehoud gepland op 29 maart as. 
Gezien de actuele corona-maatregelen kan deze geen doorgang 
vinden. Zoals het er nu uitziet wordt dit moment naar de tweede 
week van het nieuwe schooljaar verplaatst. Betreffende ouders 
worden nader geïnformeerd.  
 
Contactgegevens juf Lida 
Juf Lida is fulltime ondersteunend in groep 5 aanwezig. Ze kan door 
ouders worden bereikt via lboonstra@skozok.nl 
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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 aandacht voor groep 0-1-2 Leeuwen en groep 8 Neptunus. 
 
Joepie het waait! 
Wind wind wind... het waait heel hard. We gaan buiten eens kijken of we de wind 
kunnen vangen :-) Gelukkig zijn er geen kinderen gaan vliegen. 
 

Een kunstroof op onze school??? 
Hebben jullie het al gehoord? 
Het schilderij, wat we al jaren op school hadden hangen, is enkele weken geleden gestolen!!! 
Oh nee... 
Wat nu? 
We zijn er ondertussen al wel achter dat het duo: Jan en Stan, dit heeft gedaan! 
Hoe gaat dit aflopen? 
Wat denken jullie..... 

 
Welkom op onze school! 
De afgelopen periode is Mae 4 jaar geworden. Zij is gestart in groep 0-1-2 Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en 
speelplezier op onze school!  
 

 
 
 
 
 
Ouderpeiling schooltijden 
Beste ouders en verzorgers,  
Graag willen wij u hartelijk danken voor het grote aantal reacties dat wij als MR hebben mogen ontvangen op onze 
ouderpeiling over de schooltijden van de Ster. Via deze weg zullen wij de uitkomsten aan u kenbaar maken. De 
aandachtspunten die in de ouderpeiling met de MR zijn gedeeld, verdienen aandacht en zijn in de vergadering van het 
schoolteam aan de orde gesteld. 
 
Van de 100 gezinnen die de Ster rijk is hebben er 85 een reactie op de 
ouderpeiling ingezonden. Dit gegeven vertelt ons dat het beeld dat in de 
resultaten wordt geschetst door een ruime meerderheid van de gezinnen wordt 
gedragen.  
 
Uit de figuur hiernaast blijkt dat 88,2% van de gezinnen positief gestemd is over 
het huidige continurooster. Een aangedragen aandachtspunt is het bieden van 
maatwerk aan leerlingen waarvoor meer rust en structuur nodig is tijdens de 
eet- en speelmomenten.   
 
Uit de stellingen blijkt dat ouders het belangrijk vinden dat de opvang van de 
kinderen gebeurt door professionals en niet afhankelijk is van vrijwilligers. Dit 
sluit aan bij het continurooster zoals nu door de Ster wordt gehanteerd. 
 
Hoewel de speeltijd tijdens de grote pauze korter is, staat een meerderheid van u hier positief tegenover met hierbij 
één duidelijk aandachtspunt, “er moet voldoende toezicht zijn op het plein tijdens de speelmomenten.” 
 
Een terugkomende suggestie betreft een continurooster op basis van het 5-gelijke-dagenmodel.  
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Het schoolteam heeft zich, zoals gezegd, eveneens gebogen over de uitslag van de ouderpeiling. Daar kwamen o.a. de 
opmerkingen van ouders, zoals hierboven omschreven, aan de orde. Het team deelt de zorg die werd uitgesproken 
rondom rust en structuur tijdens eet- en speelmomenten. Indien er definitief wordt overgegaan op een continurooster 
zijn afspraken in de groep rondom het eetmoment onontbeerlijk: Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in alle rust kan 
eten? Wat kun je doen als je eerder klaar bent met eten? Wat mogen we dus verwachten van elkaar? Je zou kunnen 
zeggen dat er een soort van kort en bondig huishoudelijk regelement in de groep wordt opgesteld, dat op gezette 
tijden weer ter sprake wordt gebracht. Naast dit alles moet in bijzondere situaties maatwerk natuurlijk altijd mogelijk 
zijn. 
 
Al eerder is er op teamniveau gesproken over toezicht en veiligheid tijdens speelmomenten. Daarvoor is, in de situatie 
van een continurooster zoals we dat nu kennen, meer menskracht in te zetten. Dit is al toegepast en ervaren in het 
vorige schooljaar. Er wordt steeds door drie personen gesurveilleerd en tijdens pauzemomenten speelt groep 1-2-3 
altijd op een eigen deel van de speelplaats.   
 
In het team is tenslotte óók nog gesproken over een visie op het continurooster dat bestaat uit vijf gelijke schooldagen. 
Struikelblokken hierbij waren de werktijden van leerkrachten die zouden moeten worden aangepast. Met name voor 
de parttimers op de Ster zou het vijf gelijke dagen model kunnen betekenen dat er een uitbreiding dan wel korting op 
de benoemingsuren zou moeten plaatsvinden. Vanwege de grote diversiteit in werktijdfactor binnen het 
personeelsbestand van de Ster, blijkt het vijf-gelijke dagen model vrijwel niet uitvoerbaar. Daarnaast treedt er binnen 
dit model, doordat het meer pauzemomenten kent, een organisatorisch probleem op betreffende de gewenste 
personele bezetting van de surveillancemomenten.   
 
Alles overziende heeft het team de voorkeur uitgesproken voor definitieve handhaving van het continurooster dat 
momenteel wordt gehanteerd (ma-di-do tot 14.45 uur inclusief eten op school, woensdag en vrijdag school tot 12.30 
uur). Hierbij is het van belang structureel, op teamniveau, te evalueren waarbij eventuele “kinderziektes” aan de orde 
kunnen komen.  Op korte termijn wordt de medezeggenschapsraad gevraagd zich over dit teamstandpunt uit te 
spreken.  
 
Namens de ouderraad: contributie 
Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging vanaf het moment dat hun kind naar de basisschool gaat tot 
aan het moment dat hun kind de basisschool weer verlaat. Vanuit de oudervereniging worden allerlei activiteiten 
georganiseerd die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen (maar ook 
ouders en leerkrachten) beleven aan school. Hierbij kunt u denken aan de volgende activiteiten: Sinterklaasfeest, 
Kerstfeest, Carnaval, Goede Doelen actie, Koningsspelen, Schoolreis, culturele/educatieve uitstapjes en 
voorstellingen. 
Zoals u wellicht gemerkt heeft, hebben we dit jaar nog geen contributie geïnd. Dit heeft alles te maken met het gebrek 
aan mogelijkheden met betrekking tot de Corona beperkingen waar we op dit moment mee te maken hebben. Hopelijk 
kunnen we dit schooljaar nog iets organiseren rondom de Koningsspelen en een schoolreisje. De contributie slaan we 
een jaar over en hopen van harte volgend schooljaar weer leuke activiteiten te kunnen organiseren en rekenen dan 
weer op jullie financiële bijdragen. 
 
Tips van de bieb:  
De Boekenbingo: Hij is weer begonnen: de jaarlijkse Boekenbingo! Gestart door Juf 
Sanne om het lezen op school en thuis te stimuleren. Tot 1 juni kun je de zestig 
geselecteerde boeken lezen en een recensie achterlaten. Ben je klaar? Dan kun je echt 
BINGO roepen en kans maken op mooie prijzen! 
Dit jaar staat er zelfs een boek op de lijst wat zich afspeelt in onze regio: het Pungelhuis. 
Dit boek en een groot deel van de andere boeken kun je vinden in de catalogus van de 
Bibliotheek de Kempen en kosteloos reserveren. Nog geen lid? Het lidmaatschap voor 
kinderen is gratis, inschrijven kan gewoon online. 
 
 
 

http://www.boekenbingo.nl/
http://jufsanne.com/
http://jufsanne.com/
http://catalogus.bibliotheekdekempen.nl/detail/Annet-Huizing/Het-Pungelhuis/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F426278208
https://www.bibliotheekdekempen.nl/klantenservice-nieuw/lid-worden.html
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Ga in gesprek over veilig internetten: Nu steeds meer online plaatsvindt en ook kinderen nog meer online zijn dan ze 
al waren, is het belangrijk dat ouders en kinderen samenwerken om de online-wereld zo veilig mogelijk te maken. Tips 
voor twee ‘tools’ die je kunt gebruiken om met je kind te praten over veilig internetten of bijvoorbeeld gamen: De 
nieuwe site veiliginternetten.nl. Je vindt op deze site tips hoe je veilig kunt omgaan met online privacy, wifi, wat je 
kunt doen en laten op sociale media, en hoe je kinderen kunt helpen veilig online te zijn. Bijvoorbeeld als je kind online 
gepest wordt of als je afspraken wilt maken met je kind over gamen. Ook mediamatties is hiervoor heel geschikt. 
Speciaal gemaakt voor (groot)ouders en kinderen tussen de 10 en 12 jaar. Start eerst met de quiz, en ga daarna in 
gesprek én blijf in gesprek. Leuk en leerzaam om een kijkje in elkaars digitale wereld te nemen! 
Twee gratis online lezingen voor ouders: De komende weken heeft de bieb twee mooie gratis online lezingen voor 
ouders. Op woensdagavond 31 maart neemt Denise Bontje ouders in het kader van de Media Ukkie Dagen mee in het 
media aanbod voor jonge kinderen. Je krijgt volop praktische tips om een gezond mediamenu samen te stellen voor 
jonge kinderen. Op dinsdagavond 6 april geeft Christel Lubse, kinder- en ontspanningscoach, informatie en tips aan 
ouders over het tot ontspanning komen van kinderen (en zichzelf!). Beide lezingen zijn gratis bij te wonen, ook als je 
geen lid bent van de Bibliotheek.  
Online voorlezen door lokale auteurs en leren rappen: Op woensdagavond 24 maart leest Hilde van Gompel uit Reusel 
online voor uit haar prentenboek: ‘Ol en het gekke Bultje’. Ook kunnen de jonge deelnemers vragen stellen aan de 
schrijfster van dit grappige boek. Gericht op kinderen van 3 tot 6 jaar. 
Op dinsdagavond 13 april leest Paul Nijhof uit Maarheeze voor uit zijn boek ‘Rapper in Nood’. En… hij zal niet alleen 
maar voorlezen! Paul kan zelf goed rappen en wil ons ook een stukje laten horen. Daarnaast geeft hij les over hoe je 
zelf een rap maakt. Degene die de beste rap instuurt, wint een gesigneerde versie van het boek. Gericht op kinderen 
van 10 tot 14 jaar. 
Op donderdagavond 15 april lezen auteur en Beerzenaar Cees Hoogland en illustrator Marianne Smit voor uit hun 
nieuwe boek Tommie en Lova: het corona-bezoek. Een verhaal om corona voor kinderen helder te maken. Gericht op 
kinderen van 4 tot 8 jaar. 

 

https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/
https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/
https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/pesten/
https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/pesten/
https://veiliginternetten.nl/afspraken-maken-over-gaming/
https://www.mediamatties.nl/onboarding/intro
https://kempen.op-shop.nl/3621/webinar-media-ukkie-dagen-ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet/31-03-2021
https://kempen.op-shop.nl/3614/online-lezing-christel-lubse-een-boost-aan-ontspanning/06-04-2021
https://kempen.op-shop.nl/623/online-voorlezen-met-hilde-van-gompel-ol-en-het-gekke-bultje
https://kempen.op-shop.nl/633/online-voorlezen-met-paul-nijhof-rapper-in-nood
https://kempen.op-shop.nl/561/online-voorlezen-met-cees-hoogland-het-corona-bezoek

