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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 
https://nummereen.com 
 
 

 

Van de schoolagenda 
(zie ook website: “Kalender”) 

26 maart 
Studiemiddag: alle leerlingen vrij! 
29 maart 
11.30 uur: maandafsluiting Kreeften, 
Pluto en Saturnus 
1 t/m 4 april 
Oudergesprekken op  
initiatief leerkracht 
4 april 
Verkeersexamen groep 7 
8 april 
Sterrenkijker 
Schoolfotograaf 
12 april 
Koningsspelen – Goede doelenactie 
16 t/m 18 april 
Cito-eindtoets groep 8 
19 april 
Goede vrijdag – 
Paasviering 
21 en 22 april 
Pasen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

Vanuit groep 7 Saturnus 
Uilenballen pluizen 
Op maandag 1 april (geen grapje!) gaan we in groep 7 uilenballen 
pluizen. Een medewerker van IVN Bergeijk-Eersel komt ons hierbij 
ondersteunen. Deze activiteit sluit aan bij het thema ‘Dieren’. De 
gehele week hebben we het specifiek over vogels, waaronder ook 
uilen. 
  
Verkeersexamen 
Op donderdag 4 april vindt het verkeersexamen plaats, bestaande 
uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Ouders zijn hierover 
nader geïnformeerd middels een aparte brief. We wensen alle 
leerlingen veel succes toe!! 
 
Vanuit groep 7 Saturnus en 8 Neptunus 
Bedrijvendag  
Op donderdag 28 maart a.s. vindt de jaarlijkse bedrijvendag plaats 
voor groep 7 en 8. Vanuit de ondernemersvereniging zijn er 
verschillende bedrijven die hun deuren voor ons open stellen, 
zodat de leerlingen een kijkje kunnen nemen op de werkvloer. De 
ouders hebben hierover nadere informatie ontvangen middels een 
aparte brief. 
 
Nationale Voorleeswedstrijd 
Na tot voorleeskampioen van onze school èn van de gemeente 
Bergeijk te zijn gekroond, is Valérie uit groep 8 door naar de 
Provinciale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd!  
Proficiat Valérie en heel veel succes op vrijdag 12 april aanstaande! 
 

 
 
Afvalstromen 
Wellicht heeft u ze al gezien? De gele containers die in de school 
staan. We willen de afvalstromen op onze school meer gaan 
scheiden. De gele containers zijn bedoeld voor al het plastic afval. 
Rondom groenafval zijn we nog in overleg met de gemeente en 
met een leverancier van speciale afvalbakken.  
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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 2 Giraffen. Zij schreven op 19 maart jl. over het kijkje 
bij de sterren. 
 
Kijkje bij de Sterren 
Vandaag was het eindelijk tijd voor het Kijkje bij de sterren. Hier hebben we al een 
hele week naar uit gekeken. Gelukkig hebben wij ook veel bezoek gekregen van 
opa’s, oma’s, mama’s en papa’s! Dankjewel dat jullie geweest zijn! Wij vonden het 
heel erg fijn! 
 
Koningsspelen en Sponsorloop 2019 
Op vrijdag 12 april a.s. gaan we er tijdens de Koningsspelen weer een sportieve en leuke dag van maken! Alle 
kinderen zullen 's ochtends op school gezamenlijk in de klas ontbijten om vervolgens bij de voetbalvelden met de 
Koningsspelen van start te gaan. Voor de begeleiding van de spellen  zoeken we nog hulpouders. Ouders kunnen zich 
hiervoor opgeven door een mailtje te sturen naar ordester@outlook.com.  
Aansluitend aan de spellen organiseren we een sponsorloop voor het goede doel. In overleg met de leerlingen is dit 
jaar gekozen voor het goede doel Team KING. Stichting Team KING (Kanker IN Gezinnen) zet zich sinds 2009 vanuit 
het Maxima Medisch Centrum Veldhoven in om, door onderzoek te doen naar betere behandelingen, van kanker 
een ziekte te maken waarvan je geneest.   
Tijdens de maandafsluiting van vrijdag 29 maart zal Team King de leerlingen komen informeren over hun doel, zodat 
de leerlingen hun sponsors goed uitleg kunnen geven tijdens de werving. Daarom zal de maandafsluiting er iets 
anders uitzien dan normaal: we starten een kwartier eerder. Van 11.30 uur tot 12.00 uur zal Team King informatie 
geven en vervolgens zullen de Kreeften, Pluto en Saturnus een iets kortere maandafsluiting verzorgen. 
 
Bericht van de Schoolfotograaf 
Beste ouders, 
 
Schoolfotografie 2019 gaat weer van start! Op maandag 8 april mag ik alle leuke snoeten van de Ster fotograferen. 
In de afgelopen periode hebben ook wij niet stil gezeten en hebben we schoolfotografie in een helemaal nieuw jasje 
gestoken en we zijn blij dat ook jullie school gekozen heeft voor de nieuwe versie van schoolfotografie. 
 
Wat is er nieuw? 
We bouwen geen studio meer op, maar gaan fotograferen in natuurlijk licht, gebruik makend van de school als 
achtergrond. Bij voorkeur fotograferen we buiten, maar bij minder weer zijn er binnen ook meer dan genoeg leuke 
plekjes te vinden. Wij gaan naar de klassen toe, halen de kinderen op en fotograferen de kinderen in de buurt van 
hun lokaal of buiten op hun speelplaats. School ontvangt nog steeds de portretten van de kinderen en de ouders 
kunnen nog steeds kiezen uit 3 verschillende foto’s in kleur en zwart/wit. De groepsfoto en de broertjes/zusjes foto’s 
maken we ook bij voorkeur buiten als het weer het toelaat. 
 
Omdat beelden in dit geval meer zeggen dan woorden, bijgevoegd een aantal sfeerbeelden om jullie een indruk te 
geven van hoe dat er uit kan zien. Iedere school is natuurlijk anders, maar er zijn overal mooie dingen te vinden. We 
hebben er weer zin in! 
 
Hartelijke groet, 

 
Imca van de Weem 
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Welkom op onze school! 
De afgelopen periode is Lotte op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en 
speelplezier op onze school! 

 
 
Herinnering: Oudergesprekken op initiatief van de leerkracht 
In de week van 1 t/m 4 april  a.s. zullen de oudergesprekken op initiatief van de leerkracht plaatsvinden. Dit betekent 
dat niet over alle kinderen gesprekken worden gevoerd. De leerkracht neemt contact met u op wanneer hij/zij graag 
een gesprek over uw kind wil voeren. Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk dat ouders, die in eerste instantie deze 
ronde niet worden uitgenodigd, zelf een gesprek aanvragen. 
 
Schoolfruit 
Zoals u weet krijgen de kinderen deze periode elke week schoolfruit. Vanaf nu willen we u graag informeren over 
welk fruit er op welke dag wordt aangeboden (let op: de kleutergroepen krijgen dagelijks een mix van onderstaand 
aanbod): 

 
Dinsdag: Blauwe druiven (1 grote doos blauwe druiven per 80 leerlingen) 
Woensdag: Cantaloupe meloen (één Cantaloupe meloen per 14 leerlingen) 
Vrijdag: Appels (één appel per leerling) 
 
Wilt u zelf inschatten of e.e.a. voldoende is voor uw kind(eren)?  
Mocht uw zoon/dochter het genoemde fruit niet lusten of het is niet voldoende, dan vragen wij u 
uw kind(eren) een ander stuk fruit mee te geven. 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2019-2020 
Voor kinderen die tussen 01-08-2019 en 01-08-2020 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!  
 
 

http://www.bs-dester.nl/
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Oudertraining Autisme 12- 
Waar zouden we zijn zonder autisme..?!? 
Stel je eens voor dat mensen als Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Bill Gates, Mozart, Shakespeare 
nooit zouden hebben bestaan, of geen autisme zouden hebben gehad... Stel je de wereld eens voor zonder hun 
uitvindingen, hun boeken, de concerten, de songs, hun gedichten en schilderijen, speelfilms, gebouwen, filosofische 
en sociale standpunten enz. enz. enz... Onze wereld zou toch op zijn minst een stuk minder mooi, veilig en 
comfortabel zijn... Vergeet daarom nooit dat autisme, naast wat sociale beperkingen, vooral ook grote talenten met 
zich meebrengt.  
Wat?   Oudercursus over Autisme. 
Wie?   Ouders/verzorgers met een kind/kinderen met (vermoeden van of kenmerken van) Autisme in de 

leeftijd van ongeveer 4 t/m 12 jaar. 
Wanneer? Vijf avonden van 19.30 – 21.30 uur, inloop om 19.15 uur met koffie/thee; 
  Woensdag  15 mei 2019, Woensdag  22 mei 2019, Woensdag  5 juni  2019, 

Woensdag  12 juni 2019, Woensdag  19 juni 2019. 
Let op: Woensdag 29 mei niet i.v.m. Hemelvaartsweekend! 

Waar?   Gemeentehuis Eersel 
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Inhoud?  Informatie over wat autisme is vanuit verschillende invalshoeken (Algemene theorie, 
informatieverwerking, leren & ontwikkeling)  a.h.v.  beeld- en geluidmateriaal, methodes als  
Brainblocks / Geefmedevijf!, werkopdrachten  en praktische tips hoe hiermee om te gaan in de 
opvoeding  en onderwijs van je kind.  
● Samen zijn en ervaringen delen met andere ouders/opvoeders met een kind met (vermoeden of 
kenmerken) van Autisme.  
● Het zien van de positieve kanten van je kind, het zien van de unieke talenten. 
● Kennismaking met AIC De Kempen en Kempenspecials.   

Cursusleiders? Laura van Rijssel en Eline van den Biggelaar 
Kosten? Er zijn geen kosten aan deze oudercursus verbonden. Het is een aanbod van CJG+ De Kempen voor 

ouders uit de gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel- De Mierden.  
Aanmelden? Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via hun jeugd- en gezinswerker van het CJG+ of via 

e.vandenbiggelaar@cjgplusdekempen.nl  
Graag uiterlijk voor 6 mei 2019. 
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