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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”) 

5 april  
2e Paasdag; alle leerlingen vrij. 
9 april 
Ontwikkelingsverslag mee naar huis. 
12 t/m 15 april 
Oudergesprekken n.a.v. ontwikkelings-
verslag. 
16 april 
Sterrenkijker. 
19 april 
20.00 uur: MR vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

 

 

 

Fijne paasdagen! 
Het team van bs. De Ster wenst u hele fijne paasdagen!  
 

 
 
Oudergesprekken 
Vrijdag 9 april gaat het winterverslag van uw kind weer mee naar 
huis. Naar aanleiding van het winterverslag worden er 
oudergesprekken gevoerd. Deze ronde heeft een verplicht karakter, 
dat wil zeggen dat we graag alle ouders willen spreken. De 
oudergesprekken vinden plaats in de week van 12 april.   
Via deze link: Oudergesprekken kunt u zich tot eind volgende week 
(tm 9 april) inschrijven voor de oudergesprekken.  U komt in een 
Excel document waar u, via de tabbladen onderaan, in eerste 
instantie de groep(en) van uw kind(eren) moet aanklikken. Daarna 
kunt u op het geopende rooster uw voorkeur aangeven. Het bestand 
wordt steeds automatisch opgeslagen.  
 
Op korte termijn ontvangt u nadere informatie over de technische 
kant van zaken rond het te voeren oudergesprek. 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 23 april doet bs. De Ster mee aan de landelijke 
Koningsspelen. De kinderen mogen die dag natuurlijk feestelijk 
gekleed op school komen, heel graag zelfs. 
De kinderen kunnen gewoon hun pauzedrinken en eten meenemen. 
Gedurende de dag krijgen ze nog wat te drinken. 
Dit jaar vieren we deze dag natuurlijk coronaproof. Vandaar dat er 
dit jaar ook geen goed doel is gekoppeld aan deze dag. 
We hopen op een hele fijne dag! 
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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 4 Dolfijnen en groep 7 Saturnus. 
 
Leren in de zon 
Wat een heerlijk weer is het vandaag, daarom gaan we gewoon buiten leren! 

 
Algemene kennistoets 
Vandaag donderdag 01-04 hebben wij meegedaan aan een algemene kennistoets. Wat was hij 
moeilijk! 
 
 
 

Schooltijden 
Zoals aangegeven in Sterrenkijker 13 heeft het schoolteam de voorkeur uitgesproken voor handhaving van het 
continurooster dat momenteel wordt gehanteerd op school. Hierbij blijven àlle kinderen (op maandag, dinsdag en 
donderdag) tussen de middag op school, waar ze onder leiding van de leerkrachten lunchen en hun middagpauze 
hebben. De medezeggenschapsraad heeft intussen unaniem instemming verleend met deze constructie. 
 
De schooltijden zien er nu definitief (dus óók in de komende schooljaren) als volgt uit:  

Dag Tijden 

Maandag 08:30u – 14:45u (àlle kinderen lunchen en pauzeren op school). 

Dinsdag 08:30u – 14:45u (àlle kinderen lunchen en pauzeren op school). 

Woensdag 08:30u – 12:30u. 

Donderdag 08:30u – 14:45u (àlle kinderen lunchen en pauzeren op school). 

Vrijdag 08:30u – 12:30u. 

 
De wijziging van de schooltijden betekent natuurlijk ook een wijziging in het BSO -contract voor de ouders die BSO 
afnemen voor hun kind. NummerEen zal u persoonlijk informeren over de nieuwe overeenkomst. Mocht u vragen 
hebben over de opvang of zijn er wijzigingen in de dagen die u wilt afnemen, dan kunt u contact opnemen met 
NummerEen via: 0497-517814 of info@nummereen.com 
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij behoefte aan meer informatie bent u vanzelfsprekend 
altijd welkom bij de leden van de MR of de directie. 
 
 

 

https://www.bs-dester.nl/-uploads/files/insite/sterrenkijker-13-19-maart-2021.pdf

