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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”) 

23 maart 
Sterrenkijker 
6 april 
Sterrenkijker 
20.00 uur: MR vergadering 
6 t/m 9 april 
Oudergesprekken op  
Initiatief leerkracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

 

Stand van zaken maatregelen coronavirus 
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus en daarmee de 
voorlopige sluiting van onze school, zijn er een aantal geplande 
activiteiten die geannuleerd of uitgesteld worden.  
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf zal dit schooljaar onze school niet meer 
bezoeken. We plannen komend schooljaar een nieuw moment in. 
Met betrekking tot de afscheidsfoto van groep 8 zijn we aan het 
onderzoeken of we hier toch een moment voor kunnen plannen. 
Meer informatie hierover volgt.  
 
Verkeersexamen groep 7 
Het VVN theoretisch verkeersexamen wordt uitgesteld. Zodra er 
meer duidelijkheid is over het verloop van het coronavirus, bepaalt 
en communiceert VVN nieuwe data. Ook het praktisch 
verkeersexamen is uitgesteld. Zodra hier een nieuwe datum van 
bekend is, zullen we u hierover informeren. 
 
Boomfeestdag 
De boomfeestdag is voor dit schooljaar geannuleerd en gaat dus 
helaas niet door. 
 
Informatieavond ouders nieuwe kleuters 
De informatieavond voor ouders van nieuwe kleuters komt te 
vervallen. Wanneer er meer duidelijkheid is over de verdere gang 
van zaken, zullen wij de betreffende ouders nader informeren. 
 
Bedrijvendag 
Ook de bedrijvendag gaat helaas niet door. Met de organisatie gaan 
we op zoek naar een nieuwe datum. 
 
Koningsspelen 
De Koningsspelen gaan dit jaar niet door. De landelijke organisatie 
vindt het niet verantwoord en gepast om het sportieve Oranjefeest 
te organiseren. Gezien het feit dat de organisatie van de 
Koningsspelen primair ligt bij de lokale organisaties en scholen zelf, 
roept de landelijke organisatie hen dan ook op om de 
voorbereidende activiteiten uit te stellen tot volgend jaar. Het 
besluit om dit jaar de Koningsspelen niet door te laten gaan is 
genomen in overleg met de ministeries van VWS en OC&W. De 
volgende editie van de Koningsspelen zal plaatsvinden in april 2021. 
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Update en berichtgeving Corona-maatregelen 
We willen nogmaals benadrukken dat het van groot belang is om aan de hand van de landelijke richtlijnen te besluiten 
uw kind al dan niet aan te melden voor de opvang onder schooltijd. Deze richtlijnen zijn na te lezen op de betreffende 
site van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-
over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen 
 
Als uw kind gebruik maakt van de opvang op school, wilt u er dan voor zorgen dat hij/zij zijn/haar thuiswerkboekje 
mee naar school toe neemt? Zo kunnen kinderen hier op school ook werken aan de stof van die dag.  
 
Maatregelen rondom het coronavirus waarmee de school van doen heeft en/of krijgt, communiceren we steeds z.s.m. 
via e-mail. Houd daarom uw mailbox in het oog.   
 
Vanuit de MR: 
Op maandag 9 maart heeft er een MR-vergadering plaatsgevonden. Tijdens dit overleg stond het schoolplan voor de 
komende vier schooljaren op de agenda. Vragen hierover zijn gesteld aan Stan. De MR heeft bijv. geïnformeerd of 
doelstellingen concreter geformuleerd kunnen worden. Toegelicht werd dat concrete uitwerkingen zijn opgenomen 
in het schoolontwikkelingsplan (dit plan wordt elk schooljaar opgesteld en is voor dat jaar een nadere concretisering 
van het schoolplan). Ook heeft de MR uitgesproken dat het van belang is om keuzes te blijven maken en werkdruk 
behapbaar te houden. Nadat de vragen beantwoord zijn, is het plan vastgesteld. 
Ook hebben we een kritische blik geworpen op de begroting voor het lopende boekjaar 2020. Stan heeft een 
voorstel gedaan tot kwartaalgesprekken om de MR meer inzicht te geven in de realisering van de begroting. De MR 
gaat graag op dit aanbod in. 
 
Maak iemand blij met post! 
Beste ouders/verzorgers, 
  
In samenwerking met WIJ WEsterhoven en de dorpsondersteuner is het initiatief ontstaan om als school iets te 
betekenen voor de oudere, kwetsbare medemens in het dorp.  
  
Het is heel simpel; 
We vragen jullie om post te maken voor deze groep mensen. Wat kan dit zijn? 
Maak een mooie kleurplaat of tekening. 
Schrijf een lieve brief. 
Schrijf een leuke mop die de lach op de gezichten van deze mensen tovert. 
Knutsel een mooie kaart. 
  
De enige eis is dat het door de brievenbus moet passen! 
Natuurlijk mogen jullie ouders/oudere broer of zus hier ook aan meewerken! 
  
De post die je maakt kun je elke dinsdag inleveren bij het ophalen van je huiswerkpakket. 
Er staat een bak met het logo van WIJ WEsterhoven erop. Deze post wordt vervolgens opgehaald en samen met de 
dorpsondersteuner Helma van Gerven wordt ervoor gezorgd dat deze post bij de kwetsbare ouderen terechtkomt! 
  
Zorgen jullie voor een blij moment op de dag van deze mensen? Super! 
  
Met vriendelijke groet, 
Team bs. De Ster in samenwerking met WIJ WEsterhoven en dorpsondersteuner Helma van Gerven. 
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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 6 Jupiter. 
 
Afspraak hanen 
Open lettergreep, oftewel de afspraak Hanen, is een van de belangrijkste en nieuwe 
spellingafspraken in groep 4. Op de foto zien jullie groep 4 aan de slag om een poster te vullen 
met plaatjes van Hanen woorden! 
 
Zorg goed voor jezelf 
Vanmorgen kregen we een les van Eva. In de speelzaal gingen we aan de slag met spelletjes. 
De doelen, zoals: samenwerken, bij jezelf blijven en op elkaar afstemmen enz. stonden centraal. 
Het was belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. 
 
Leeg klaslokaal 
De komende drie weken is het klaslokaal leeg... wat een raar gezicht. Zorg goed voor jezelf en de ander. Tot 
maandag 6 april! 

 

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! 
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