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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

Vanuit groep 5 t/m 8
Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 19 maart a.s. doen een aantal rekenaars van groep 5
tot en met 8 mee aan de Kangoeroewedstrijd. Dit is een
internationale rekenwedstrijd, waarin de leerlingen pittige puzzels
en rekenvraagstukken moeten oplossen. De wedstrijd vindt plaats
op school. Voor meer informatie, kunt u een kijkje nemen op de
website, zie: https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
Thema 'Kleding en Sport'
De komende 5 weken staat in groep 5 t/m 8 het thema 'Kleding en
Sport' centraal. Het is een cultuurthema, waarbij we dieper ingaan
op: het doel van sporten, verschillende soorten sporten, functie van
kleding, soorten kleding, verschillende materialen en het maken van
kleding, mode, kleding van vroeger en kleding in andere landen.
Tijdens de creatieve lessen bereiden we ons voor op een
modeshow!!
Met projectwerk werken we aan het maken van een PowerPoint,
gericht op een sport. De PowerPoints worden aan elkaar
gepresenteerd, zodat we onze kennis kunnen delen. Daarnaast is
het presenteren natuurlijk ook een goede oefening!

(zie ook website: “Kalender”)

12 maart
Studieochtend: alle kinderen vrij
18 maart
Boomfeestdag groep 7
23 maart
Sterrenkijker
19.00 uur: informatieavond ouders
nieuwe kleuters
31 maart
11.15 uur: maandafsluiting
0-1 Leeuwen, 4 Dolfijnen
en 7 Saturnus
2 april
Verkeersexamen groep 7
6 april
Sterrenkijker
Schoolfotograaf
20.00 uur: MR vergadering
6 t/m 9 april
Oudergesprekken op
Initiatief leerkracht

Schoolreis
Op dinsdag 19 mei a.s. gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreis. LET
OP: op deze dag zijn er gewijzigde schooltijden. Dit is van 8.30 tot
17.00 uur.
De groepen 1 en 2 gaan op woensdag 20 mei a.s. op schoolreis. Hier
worden de normale schooltijden aangehouden.
Dankjewel!
De vrijdag voor de carnavalsvakantie hebben de kinderen een erg
gezellige ochtend gehad tijdens carnaval op school. Aan iedereen
die heeft geholpen van deze ochtend een fijn feest te maken;
bedankt!

Op dit moment krijgt
déze kapstokregel
bijzondere aandacht:
Informatieblad van Basisschool de Ster. Dorpstraat 15, 5563 BC Westerhoven. Telefoon: (040) 2012837. Website: www.bs-dester.nl

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 en groep 5 Pluto.
Spelling met pasta
Met alfabet pasta leggen we woorden die we deze week leerden bij spelling. Wat een betrokkenheid
als we met afwisselende materialen mogen werken!
Tijdschriften
Deze week proberen wij materialen uit van Atlantis, een methode voor technisch
en begrijpend lezen.
Eén van de lessen ging over tijdschriften. In een groepje werd een tijdschrift
grondig bekeken en gelezen. Bij de meiden was 'Topmodel' favoriet en de jongens
hebben genoten van 'Goal'.
We vergeleken een tijdschrift met een leesboek en ook leerden we over een
abonnement op een tijdschrift.
Veel leerlingen zijn enthousiast geworden over de tijdschriften! Afwisseling in
leesmaterialen werkt uitdagend!!
Hoofdluis
Vanochtend zijn de aanwezige leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. In verband met de richtlijnen rondom het Corona
virus, was een groot aantal leerlingen niet aanwezig. Ouders van vandaag afwezige kinderen, verzoeken we bij dezen
zelf hun kind(eren) op hoofdluis te controleren en, zo nodig, te behandelen.
Het is voor ons van belang in elke situatie van hoofdluis geïnformeerd te worden, zodat wij ook op school passende
maatregelen kunnen treffen. Dit kunt u doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Tip van de Bibliotheek: Letterjungle
Wie zegt dat digitale media en lezen niet samen gaan? Op de site van Schooltv staat elke maand een nieuw filmpje
van de Letterjungle. In elk filmpje staat een letter en een woord centraal. Hiermee kunnen kinderen in de leeftijd van
5-6 jaar letters oefenen, herkennen en woordjes maken. Bij de serie Letterjungle van Schooltv is er een nieuwe digitaal
spel ontwikkeld. Het spel laat een interactieve plaat zien waarbij kinderen kunnen kiezen voor het letterspel of het
zoekspel. Bij het Letterspel gaan de kinderen zelf op zoek naar de letters van het woord Letterjungle en kunnen deze
aanklikken. Bij het Zoekspel worden er 10 voorwerpen gevraagd om te zoeken in de plaat en deze aan te klikken. Het
spel kan gespeeld worden via de link https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/. Ken je de filmpjes van
Letterjungle nog niet? Je vindt ze op https://schooltv.nl/programma/letterjungle/
Herhaalde oproep: TSO vrijwilligers
De tussenschoolse opvang (TSO) op de Ster is met spoed op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers!
Vrijwilligers ontvangen voor hun werk een vergoeding van €10,- per keer. Een vrijwilliger kan tot €1700,- per jaar
belastingvrij aan vergoedingen ontvangen. Kinderen van TSO vrijwilligers blijven gratis over!
De TSO vindt plaats op maandagen, dinsdagen en donderdagen (tussen 11.45 en +/- 13.15 uur). Belangstellenden
hoeven zich niet voor alle drie de dagen aan te melden, één of twee dagen per week wordt vanzelfsprekend ook op
prijs gesteld!
Ben jij die vader, moeder, opa of oma die het leuk vindt om samen met de kinderen er een gezellige overblijftijd van
te maken? Ken je een buurman of buurvrouw die dit leuk zou vinden? Wil je een keer komen kijken of het iets voor je
is of wil je wat meer informatie? Neem dan contact op met onze coördinator via tsodester@skozok.nl!
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AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
Basisschool de Ster

VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021
Voor kinderen die tussen 01-08-2020 en 01-08-2021 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!
Team bs. de Ster
Dorpstraat 15
5563 BC Westerhoven
telefoonnummer: 040-2012837
e-mailadres: infodester@skozok.nl
website: www.bs-dester.nl
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