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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”)  
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: vanaf 12.00 uur alle 
kinderen vrij! 
27 april 
Koningsdag: alle kinderen vrij! 
30 april t/m 11 mei 
Meivakantie 
13 mei  
Moederdag 
14 mei 
Sterrenkijker 
Luizencontrole 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

 

Vanuit groep 7 Saturnus 
Verkeersexamen 
Wij zijn trots te kunnen melden dat alle leerlingen van groep 7 
geslaagd zijn voor het verkeersexamen!!  
Op donderdag 19 april a.s. vindt de diploma-uitreiking plaats op 
school. Een wethouder van de gemeente Bergeijk zal de diploma's 
overhandigen. Het is niet gebruikelijk dat hierbij ouders aanwezig 
zijn. De leerlingen showen hun diploma bij thuiskomst en wij zorgen 
voor een foto op de website.  
 
Vanuit groep 8 Neptunus 
Cito eindtoets 
Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april a.s. maken de 
leerlingen van groep 8 de Cito eindtoets.  De afgelopen tijd hebben 
we regelmatig geoefend om kennis te maken met de wijze waarop 
getoetst wordt. De toets vindt plaats in de ochtenden. Deze 
ochtenden mogen de kinderen van groep 8 iets te drinken mee naar 
school nemen en dit op hun tafel zetten tijdens het maken van de 
toets. Denk bijvoorbeeld aan ranja of een vruchtensap. Frisdrank en 
energiedrankjes zijn niet de bedoeling. Verder mogen de kinderen 
hun normale pauze eten en drinken meenemen. In de week van de 
Cito eindtoets krijgen de leerlingen van groep 8 geen huiswerk mee 
naar huis.  
 
Afwezigheid meester Willian 
Gisteren ontvingen we het droevige bericht over het overlijden van 
de vader van meester Willian. Vanzelfsprekend leven we op de Ster 
enorm mee met onze collega en zijn familie. Deze week is meester 
Willian afwezig. Over de manier waarop hij wordt vervangen, lichten 
we de ouders van groep 6 per e-mail in. 
 
Technieklessen 
Op vrijdag 6 april jl. hebben de technische vrijwilligers vanuit Wij 
WEsterhoven alweer de laatste technieklessen van dit schooljaar op 
onze school verzorgd. De groepen 5 tot en met 8 zijn aan de slag 
gegaan met een proefjescircuit rondom het thema ‘Energie’. De 
leerlingen hebben weer een leerzame ochtend gehad. Vrijwilligers, 
heel erg bedankt hiervoor! 
 
Zowel de leerlingen als het team en de techniekcoaches zijn zo 
enthousiast over deze technieklessen, dat we er volgend schooljaar 
zeker mee doorgaan! 
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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 is groep 2 Giraffen aan de beurt. Zij schreven op 11 april jl. over het oefenen van 
een dansje...  
 
Fitlala 
Vandaag hebben wij het hele moeilijke dansje Fitlala voor de Koningsspelen 
geoefend! Pfff, daar word je moe van! Mochten jullie thuis ook willen oefenen, 
wij doen een net iets ander dansje…  
www.youtube.com/watch?v=x2H_HzcdHYI&t=59s 
 
Herhaling: 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! 
 
Herinnering: 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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Herhaling: Inventarisatie voorschoolse opvang 
Op dit moment wordt er minimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot voorschoolse opvang. We willen graag 
inventariseren of er nu of in de toekomst meer belangstelling is voor deze dienst. Met deze informatie kunnen we de 
organisatie van voorschoolse opvang optimaliseren. Inmiddels hebben er al verschillende ouders aangegeven 
(wellicht) gebruik te willen maken van de voorschoolse opvang. Wilt u nu, of in de toekomst, gebruik gaan maken van 
voorschoolse opvang, geeft u dit dan a.u.b. nu al aan via infodester@skozok.nl (wanneer mogelijk, graag aangeven 
welke dagen in de week dit zou betreffen).  
 
1e Heilige Communie  
Op zondag 22 april a.s. zullen een aantal leerlingen uit 
groep 4 hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Wij 
wensen deze kinderen en hun familie een prachtige 
dag toe! 
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Vanuit Bergeijk Active: Bergeijk Active in the snow 
Wil jij leren snowboarden of skiën? Meld je dan aan voor Bergeijk in the Snow!  Lessen 
vanaf 6 jaar voor het skiën. En van 8-12 jaar ski en snowboardlessen. De kinderen 
worden ingedeeld in beginners klas. En kinderen jonger dan 6 jaar kunnen niet 
deelnemen. De ouders kunnen gebruik maken van een 1 uur vrij skiën voor €10,- p.p. 
Het arrangementprijs van €10,- p.p.p.les is inclusief materiaal en exclusief kleding. Een pak 
(€6,- p.p.) en handschoenen(€4,- p.p.) kunt u huren. (het pakket in 2018 bestaat uit 7 
lesuren). Wees er snel bij want er zijn maar 8 plekken per pakket beschikbaar! Meld je aan 
door een mail te sturen naar: h.tielemans@bergeijk.nl. In de mail moet staan: Je naam, 
Leeftijd en voor welk pakket je kiest. Kijk goed naar de tijd waarop je jezelf inschrijft!  
 
Pakket 1*: Montana Snowcenter, Westerhoven, woensdag 13:00 tot 14:00 uur 
Data: 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 
Sporten: Skiën voor beginners 
Minimaal 5 deelnemers. Maximaal:  8 deelnemers. 
Prijs: €85,- 
 
Pakket 2*: Montana Snowcenter, Westerhoven, woensdag 14:15 tot 15:15 uur 
Data: 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni  
Sporten: Skiën voor beginners 
Minimaal 5 deelnemers. Maximaal: 8 deelnemers. 
Prijs: €85,- 
 
Pakket 3*: Montana Snowcenter, Westerhoven, woensdag 15:30 tot 16:30 uur 
Data: 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni  
Sporten: Skiën voor beginners 
Minimaal 5 deelnemers. Maximaal: 8 deelnemers. 
Prijs: €85,- 
 
Pakket 4*: Montana Snowcenter, Westerhoven, woensdag 13:00 tot 14:00 uur 
Data: 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 
Sporten: Snowboarden voor beginners 
Minimaal 5 deelnemers. Maximaal: 8 deelnemers. 
Prijs: €85,- 
 
Pakket 5*: Montana Snowcenter, Westerhoven, woensdag 14:15 tot 15:15 uur 
Data: 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni  
Sporten: Snowboarden voor beginners 
Minimaal 5 deelnemers. Maximaal: 8 deelnemers. 
Prijs: €85,- 
 
Pakket 6*: Montana Snowcenter, Westerhoven, woensdag 15:30 tot 16:30 uur 
Data: 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni  
Sporten: Snowboarden voor beginners 
Minimaal 5 deelnemers. Maximaal: 8 deelnemers. 
Prijs: €85,- 
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