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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”) 

12 april 
Koningsspelen – Goede doelenactie 
16 t/m 18 april 
Cito-eindtoets groep 8 
19 april 
Goede vrijdag  
21 en 22 april 
Pasen 
22 april t/m 3 mei 
Meivakantie 
27 april 
Koningsdag 
4 mei 
Dodenherdenking 
5 mei 
Bevrijdingsdag 
6 mei 
Sterrenkijker 
Luizencontrole 
12 mei 
Moederdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Vanuit groep 5 t/m 8 
Moeder- en Vaderdag 
Het was gebruikelijk dat de leerlingen van de Ster een cadeautje 
knutselden voor Moederdag en Vaderdag. 
Vanaf dit schooljaar gaan wij dat alleen doen met de onderbouw 
(groep 1 t/m 4). Het wordt steeds moeilijker om van gratis 
materiaal een knutselopdracht te vinden die de kinderen van de 
bovenbouw als waardevol ervaren. Vandaar dat wij er voor 
gekozen hebben om met deze kinderen niet meer te knutselen 
voor deze dagen. 
 
Koningsspelen en Sponsorloop 2019 
Op vrijdag 12 april a.s. staan de Koningsspelen gepland! Even nog 
enkele belangrijke dingen om deze dag samen tot een succes te 
maken: 
- We zijn nog op zoek naar 3 hulpouders, wanneer u kunt komen 
helpen, kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen naar 
ordester@outlook.com. 
- We hopen op passend weer, mocht het een warme zonnige dag 
worden dan willen we u vragen of u thuis uw kind al in kunt 
smeren met zonnebrand. 
- De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te 
nemen. Er wordt voor fruit, water en ranja gezorgd. 
- Wilt u ervoor zorgen dat het ingevulde sponsorformulier z.s.m. 
mee terug naar school komt (in ieder geval voor a.s. vrijdag)?  
- Let op, u mag uw kind(eren) ophalen op het sportterrein, gewoon 
om 12.30 uur. 
Heeft u daarna nog een vraag en/of opmerking dan verwijzen we u 
naar de groepsleerkracht die op die dag werkt. 
- Ter herinnering, het programma voor de dag: Alle kinderen zullen 
's ochtends op school gezamenlijk in de klas ontbijten om 
vervolgens bij de voetbalvelden met de Koningsspelen van start te 
gaan. 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.   
We wensen iedereen alvast een hele fijne sportieve dag toe! En 
alle mensen die al hebben geholpen met de voorbereidingen en/of 
vrijdag komen helpen ook alvast bedankt voor uw hulp! 
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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 7 Saturnus èn voor de kleutergroepen.  
 
Verkeersexamen 
Vandaag (donderdag 4 april) vond het verkeersexamen plaats. Toch wel een 
spannende dag voor veel leerlingen. We zijn gestart met het praktische examen in 
Bergeijk. Hierna volgde het theoretisch examen in de klas. Vanmiddag hebben we 
de leerlingen al kunnen feliciteren met het slagen voor het theoretisch gedeelte! 
De uitslag van het praktisch examen volgt zo spoedig mogelijk.  
 
Techniekochtend 
Vandaag (vrijdag 5 april) hebben wij weer een hele leuke 
techniekochtend gehad met behulp van WijWesterhoven. We hebben 
vandaag heel veel technische zaken geleerd!  
Zo hebben we geleerd hoe je een lampje kunt laten branden, hoe je heel 
erg goed moet meten, hoe je verbindingen kunt maken en hoe je erg 
goed kunt timmeren. 
Dankjewel WijWesterhoven! 
 
Kinderen naar binnen brengen bij aanvang schooltijd 
Zodra ’s ochtends en ’s middags de bel gaat, mogen kinderen van de onderbouw door hun ouders naar binnen 
worden gebracht. Ouders die iets te bespreken hebben met de leerkracht, kunnen dit altijd doen, maar wel het liefst 
na afloop van de schooltijd. Voor de continuïteit in ons onderwijs is het van belang dat we ’s ochtends en ’s middags 
op tijd in de groep kunnen beginnen. We verzoeken u vriendelijk docht dringend hier rekening mee te houden.  
 
Zwanger 
Onlangs heeft juf Nicky (groep 3 Kreeften en groep 4 Dolfijnen) ons deelgenoot gemaakt van haar zwangerschap. 
Vanaf deze plaats, namens ons allemaal, natuurlijk van harte gefeliciteerd met dit nieuws! Juf Nicky zal het huidige 
schooljaar gewoon afmaken, maar vanaf de start van schooljaar 2019-2020 tot ongeveer de Kerstvakantie haar 
zwangerschapsverlof opnemen. 
 
Schoolfruit 
Zoals u weet krijgen de kinderen deze periode elke week schoolfruit. In verband met de Koningsspelen van 
aanstaande vrijdag, zal er aanstaande donderdag een extra schoolfruit dag zijn. Deze week staat het volgende op het 
menu (let op: de kleutergroepen krijgen dagelijks een mix van onderstaand aanbod): 

 
Dinsdag: Waspenen (1 zak waspenen per 7 leerlingen) 
Woensdag: Watermeloen (1 watermeloen per 33 leerlingen) 
Donderdag: Komkommer (1 komkommer per 6 leerlingen)  
 
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. 
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Welkom op onze school! 
De afgelopen periode is Cas op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en speelplezier 
op onze school! 
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