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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 
Tel: 06-22016463 of via de 
mail: info@blusserke.nl  
 
 

 
Van de schoolagenda 
(zie ook website: “Kalender”)  
5 april  
Verkeersexamen groep 7 
9 april 
19.00 uur: informatieavond ouders 
nieuwe kleuters 
9 t/m 12 april 
Oudergesprekken op  
Initiatief leerkracht 
16 april 
Sterrenkijker 
17 t/m 19 april 
Cito eindtoets groep 8 
20 april 
Koningsspelen 
24 april 
Schoolfotograaf 
25 april 
19.45 uur: MR vergadering 
26 april 
Studiemiddag (‘s middags alle kinderen vrij). 

27 april 
Koningsdag: alle kinderen vrij! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vanuit groep 1 Leeuwen en groep 2 Giraffen 
Snuffelstage 
De komende weken komen er twee studenten van het voortgezet 
onderwijs hun snuffelstage lopen bij ons op school. 
Zij zullen in groep 1 en 2 gaan ontdekken of het vak van leerkracht 
iets voor hen is. 
 
Vanuit de bovenbouw 

Proefjescircuit 
In de afgelopen 5 weken hebben de bovenbouwgroepen zich 
verdiept in alles wat te maken heeft met ‘Energie’. Op vrijdag 6 april 
a.s. organiseren we een proefjescircuit voor groep 5/6 en 7/8. 
Tijdens dit circuit ligt de nadruk op de praktische kant. Het circuit is 
voorbereid door een aantal enthousiaste mannen met technische 
achtergrond. De proefjes gaan over het stroomcircuit, magneten, 
zonnepaneel, waterkracht etc. 
Wij hebben er zin in!! 
 
Vanuit groep 7 Saturnus 
Blokstage juf Michelle 
Deze week start juf Michelle met haar blokstage, waarin ze 
gedurende 4 weken de verantwoordelijkheid draagt voor de 
leerlingen van groep 7. De ouders van groep 7 zijn hiervan middels 
een e-mail op de hoogte gesteld. Juf Michelle is er helemaal klaar 
voor! We wensen haar veel plezier en succes!! 
  
Verkeersexamen 
Op donderdag 5 april nemen de leerlingen van groep 7 deel aan het 
verkeersexamen. Het examen bestaat uit 2 onderdelen: 
- praktijk (fietsen in Bergeijk) 
-  theorie (vragen beantwoorden over de verkeersregels en –
situaties). 
We wensen groep 7 veel succes!! 
  
Oudergesprekken op initiatief van de leerkracht 
In de week van 9 t/m 12 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 ook zèlf 
een gesprek aanvragen. 
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Herinnering: Kleuterinformatieuurtje en inloopmomenten  
Op 9 april a.s. van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur organiseren wij weer ons jaarlijks kleuterinformatieuurtje. Tijdens 
deze avond krijgen ouders van nieuw ingeschreven kleuters uitleg over hoe wij werken op onze school, en in het 
bijzonder in onze kleutergroepen. Daarnaast zijn ook ouders die overwegen hun kind bij ons in te schrijven op deze 
avond van harte welkom. U kunt op dat moment met uw vragen terecht bij de betreffende leerkrachten.  
Op dinsdag 29 en donderdag 31 mei aanstaande organiseren we daarnaast, telkens van 9.00 tot 10.00 uur, een tweetal 
inloopmomenten in onze kleuterbouw. Tijdens deze momenten kunnen ouders van nieuw ingeschreven kleuters onze 
kleuterbouw in bedrijf bezoeken.  
 
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 is groep 1 Leeuwen aan de beurt. Zij schreven over op 27 maart jl. over een 
hovenier.  
 
Bert de hovenier 
Vandaag hebben wij op school bezoek gehad van Bert de hovenier. 
(Hovenier is een moeilijk woord voor tuinman.) Bert kwam ons 
vertellen wat een hovenier allemaal doet en wat hij allemaal nodig 
heeft. Bert heeft ons geleerd wat planten allemaal nodig hebben om 
te groeien, zo weten wij nu wat compost is en dat planten en aarde 
ook ooit extra kalk nodig hebben. Weet je hoe je daar achter kunt komen? Dan moet je een speciaal testje voor doen!  
Toen Bert ons dit allemaal verteld had, hebben wij ook nog mogen kijken hoe hij een echte boom heeft gepland. Dat 
was knap zeg! Ook weten wij nu dat je als tuinman/hovenier heel erg sterk moet zijn! Je moet een echte boom kunnen 
tillen!  
 
Traject meerbegaafdheid op de Ster 
In het SOP (School OntwikkelingsPlan) van 2016-2017 is een start gemaakt met het traject meerbegaafdheid op de 
Ster. Reden hiervoor was dat opbrengsten aangaven dat een significant deel van de leerlingenpopulatie een grotere 
uitdaging vraagt. In het huidige schooljaar heeft dit traject een vervolg gekregen.  
 
Scholing 
Om meer en extra kennis op te doen over meerbegaafdheid is er een scholingstraject ingezet voor het team. Vanuit 
een theoretisch kader is het team aan de slag gegaan om een duidelijke visie en een duidelijk handelingsrepertoire 
te ontwikkelen. De vraag “Wat betekent dit voor ons handelen in de groep?” is uitgangspunt geweest bij elk 
teamoverleg over dit onderwerp.  
 
Doelen 
Concreet is en wordt er aan onderstaande doelen gewerkt: 
* Leerkrachten kunnen meerbegaafde leerlingen signaleren middels een kader en vanuit de  
   leer- en persoonlijkheidskenmerken. 
* Leerkrachten kunnen (om te beginnen) binnen de methode rekenen (Reken Zeker) en voor spelling een verdiepend 
aanbod geven.  
 
DHH 
Dit jaar is het DHH (Digitaal Handelingsprotocol meer- en Hoogbegaafdheid) m.b.v. een screening in alle klassen 
ingezet zodat er een totaaloverzicht van onze school is ontstaan. Uit deze screening komen kinderen naar voren die 
mogelijk een andere onderwijsbehoefte hebben en waarbij een aanpassing in de lesstof nodig is. Of en hoe we het 
DHH komende jaren in gaan zetten zijn we nog aan het verkennen. 
   
Wat merkt u als ouders hiervan? 
Het kan zijn dat door de leerkracht van uw kind, u de vraag wordt gesteld of u toestemming wilt geven om mee te 
werken aan het DHH. Dit wil echter niet direct zeggen dat uw kind mogelijk meer- of hoogbegaafd is. U wordt 
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uitgenodigd om een of meerdere digitale vragenlijst(en) in te vullen over uw kind om een zo compleet mogelijk 
beeld te krijgen. Enige tijd hierna volgt er een gesprek met de leerkracht om hierover van gedachten te wisselen.  
 
Volgend schooljaar gaan we ingezette ontwikkelingen m.b.t. meerbegaafdheid verder uitrollen. Dit betekent dat we 
meer vakgebieden hierbij gaan betrekken, de integratie meer vorm gaan geven en verder borgen wat we tot nu toe 
hebben neergezet. 
 
Welkom op onze school! 
De afgelopen periode zijn Robin en Sarah op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en 
speelplezier op onze school! 

 

 
 
 

 
 
Vrijdag 13 april: de Ster is open! 
Op vrijdag 13 april voert het primair onderwijs (p.o.) wederom actie. U ontving hierover onlangs al een bericht per 
mail. Onze school blijft die dag gewoon open, het team laat echter wèl van zich horen. Tijdens het eerste uur van die 
ochtend (08.30-09.30) willen we daarbij ook zo veel mogelijk ouders betrekken… er staat een kopje koffie of thee 
tegenover… 
Deze week ontvangt u nadere informatie. 
 
Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)  
In de laatste vergadering (21 maart jl.) is er o.a. gesproken over de veilige schoolomgeving in de gemeente Bergeijk. 
VVN (Veilig Verkeer Nederland) is erbij betrokken en gaat kijken waar zij hulp kunnen bieden voor de Ster. Het is ook 
gegaan over de opvang, met name over de Tussen Schoolse Opvang. De stichting is (in de toekomst) op zoek naar 
overblijfkrachten.  
De voorlopige leerlingenaantallen voor het komende schooljaar zijn bekend. Het aantal neemt iets toe. Het team gaat 
binnenkort vergaderen over de formatie. 
In de vergadering is de MR geïnformeerd over vrijdag 13 april aanstaande. De MR heeft positief gereageerd over de 
kijk en invulling van deze ochtend. Daarover bent u onlangs geïnformeerd. 
We willen een brug slaan tussen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Er sluit telkens één lid aan bij de 
vergaderingen van beiden. Zo kunnen we elkaar beter informeren. 
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Koningsspelen 2018 
Vrijdag 20 april wordt er een leuke en sportieve dag georganiseerd. Naast alle spellen hebben we een goede doelen 
actie aan de Koningsspelen gekoppeld. In samenwerking met 4 studenten van De Rooi Pannen in Eindhoven 
organiseren we aan het eind van deze dag een sponsorloop voor het goede doel van dit schooljaar: de 
Wensambulance. We willen met deze sponsorloop geld op halen voor dit goede doel. De Wensambulance is een 
stichting die ervoor wilt zorgen de laatste wens van mensen in vervulling te laten gaan. Hier is natuurlijk veel geld voor 
nodig! 
 
De bedoeling is dat alle kinderen zoveel mogelijk rondjes rennen om het voetbalveld (de afstanden zijn passend bij de 
leeftijden van de kinderen). Hiervoor zoeken zij zoveel mogelijk ouders, familieleden, buren etc. die willen sponsoren. 
Natuurlijk mag iedereen komen aanmoedigen en hopelijk halen we veel geld op voor De Wensambulance! Bij de 
sponsoring kan er gekozen worden voor de sponsoring per rondje (€1) of men kan de rondjes afkopen voor een 
totaalbedrag. De kinderen hebben hiervoor op 29 maart een intekenlijst mee naar huis gekregen waarop aangegeven 
kan worden of men per ronde of een totaalbedrag sponsort. 
 
De sponsorloop is op vrijdag 20 april vanaf 11:45 uur op het sportpark aan de Lange Akkers in Westerhoven. Alle 
ouders zijn van harte welkom om hun kind(eren) aan te moedigen! 
 
Bericht van de schoolfotograaf 
Beste ouders van bs. de Ster, 
De schoolfotografie voor jullie kinderen staat ingepland op 24 april aanstaande. Aan mij de eer het dit jaar te mogen 
verzorgen. Hopelijk gaan we veel leuke en spontane foto’s maken. 
Op school bouwen we een volledige studie op, met witte achtergrond. Van ieder kind worden 3 verschillende foto’s 
gemaakt. Het standaard portret voor het schoolsysteem, een close-up foto en een vrolijke foto. Ook de 
broertjes/zusjes foto maken we op deze dag. De foto’s komen in kleur en zwart/wit in een volledig beveiligde online 
omgeving te staan. Deze omgeving is per kind met paswoord gesloten. De persoonlijke inlogcodes daarvoor ontvangt 
u binnen 4 weken na fotograferen. Het is aan u wat en welke foto’s u wilt bestellen. 
Bij mooi weer maken we de groepsfoto bij voorkeur buiten. Vaak wordt de vraag gesteld wat de kinderen het beste 
als kleding kunnen dragen en mijn advies is dan de kleding rustig te houden. Wees voorzichtig met drukke prints en 
vermijd neonkleuren. Fel geel, groen of roze kan een camera niet herkennen en komen dan volledig anders over op 
de foto. Dit is alleen een advies, belangrijk is ook dat ze komen in kleding waar ze zicht prettig in voelen. 
 
Mocht u nog vragen hebben, voor of na de fotogratie, aarzel dan niet contact op te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Imca van de Weem 

 
Kerkstraat 25 
5527 EE Hapert 
info@imcavandeweem.nl 
www.imcavandeweem.nl 
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