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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”)  
21 mei 
2e Pinksterdag: alle kinderen vrij! 
28 mei 
Studieochtend: alle kinderen worden om 
13.15 uur op school verwacht! 
Sterrenkijker 
29 mei 
9.00 uur: inloopmoment ouders nieuwe 
kleuters 
30 en 31 mei 
IVN – thema ‘Zoogdieren… hoezo?’ 
31 mei 
9.00 uur: inloopmoment ouders nieuwe 
kleuters 
11.15 uur: maandafsluiting Kreeften, 
Pluto en Jupiter 
1, 4 en 5 juni 
IVN – thema ‘Zoogdieren… hoezo?’ 
11 juni 
Sterrenkijker 
11 t/m 13 juni 
Schoolkamp groep 8 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht  

 

 

Vanuit groep 7 Saturnus 
'Red de Plancius!' 
Op maandag 14 mei en dinsdag 15 mei gaat groep 7 aan de slag met 
'Red de Plancius', een mediawijsheidgame aangeboden door de 
bibliotheek. De groep zal op deze middagen gesplitst worden, 
waardoor de helft op maandag en de andere helft op dinsdag aan 
de slag gaat met dit project.  
'Red de Plancius' is een spannende game, met als basis het verhaal 
van de Plancius. De Plancius is een onderzoeksschip dat, op de 
terugweg van Nova Zembla naar Nederland, wordt getroffen door 
een mysterieuze ziekte. De gehele bemanning ligt ziek in bed! De 
leerlingen moeten erachter zien te komen wat er aan de hand is en 
hoe ze weer veilig thuis kunnen komen. Dit doen ze door het 
uitvoeren van opdrachten met behulp van het internet. 
 
Vanuit groep 5 t/m 8 
Milieu en Kringloop 
Op 22 mei start de bovenbouw aan het laatste thema: Milieu en 
Kringloop. Het is een natuurthema waarbij we aandacht besteden 
aan: 
- Leefomgeving en voedselketen 
- Kringloop van het water 
- Milieuvervuiling, recycling, klimaatverandering 
- Leven en dood, stamboom 
- Het zonnestelsel 
Een veelzijdig thema dus!! 
 
Dankjewel! 
Op vrijdag 20 april jl. hebben we als school deelgenomen aan de 
Koningsspelen. Na een heerlijk ontbijt zijn we naar het sportpark 
gegaan om daar verschillende spellen te doen. Dankzij alle inzet van 
vaders, moeders en grootouders is dit evenement voor iedereen 
heel fijn verlopen. Bedankt daarvoor! 
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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. Zij schreven op 11 mei jl. over het nieuwe thema. 
 
We zijn er weer klaar voor! 
We zijn nog lekker aan het genieten van de laatste vakantiedagen. Op 
school staat alles al weer klaar voor de laatste periode, waarin het thema 
"Wat groeit en bloeit" centraal staat! Binnenkort ontvangen jullie allemaal 
de themabrief via de mail.  
We zijn heel benieuwd hoeveel centimeters er is gelezen door al onze 
kanjers in de vakantie. We zien de centimeters en de mooie bloemen die 
zijn ontstaan graag maandag in de klas! 

 
 
 
Vanuit de versiergroep: gezocht! 
In het kader van het thema ‘Kunst’ (het nieuwe thema van groep 1, 2 en 3) is de versiergroep op 
zoek naar oude (lege) fotolijstjes. Wanneer u deze nog thuis heeft liggen, kunt u ze inleveren in 
de daarvoor bestemde doos onder de trap bij de hoofdingang.  

 
WIJWesterhoven organiseert Happy Monday- maandag 28 mei 2018 
Tijdstip: 15.30 uur – 18.30 uur 
Voor alle Westerhovense kinderen van 2 – 14 jaar 
 

Naar twee tradities uit vroeger tijden: ‘spaarkas lichten’ / ‘heitje voor een karweitje’  
 
Alle Westerhovense kinderen krijgen op woensdag 16 mei een verzegeld spaarvarkentje via school / peuterspeelzaal. 
Kinderen die niet in Westerhoven naar school of peuterspeelzaal gaan, kunnen dit woensdagavond 16 mei ophalen in 
de Buitengaander tussen 18.30 uur – 20.00 uur.   
In de week voorafgaand aan de kermis, vanaf 19 tot en met 28 mei, kunnen de kinderen hiermee volop sparen door 
klusjes te doen voor anderen: ‘heitje voor een karweitje’.  
Huis-aan-huis wordt er in het dorp een info-brief met uitleg over Happy Monday bezorgd, met daarbij 3 
WIJWesterhoven-ballonnen in een zakje eraan vastgeniet.  
Bewoners kunnen vanaf 19 tot en met 28 mei een of enkele ballonnen bij de voordeur ophangen wanneer ze klusjes 
hebben die door kinderen gedaan kunnen worden. Zo zien de kinderen precies waar ze kunnen aanbellen. De jongste 
kinderen kunnen wellicht papa, mama, opa of oma of de buren helpen met de kleinste klusjes als speelgoed opruimen, 
blaadjes vegen. Hierbij wat tips:   
 

Auto wassen 
Ramen lappen 
Onkruid plukken  
Strijken 
Gras maaien  
Garage schoonvegen 
Fiets poetsen   
Blad harken 
Glas naar de glasbak brengen 
Planten water geven 
Auto stofzuigen   

Huisdieren verzorgen 
Een hond uitlaten  
Speelgoed uitsorteren 
Stofzuigen 
Speelgoed schoonmaken 
Handdoeken vouwen 
Viltstiften controleren 
Aardappels schillen 
Potloden slijpen 
Stoep vegen  
Zilver poetsen 

Afwassen / afdrogen  
Was ophangen 
Dweilen   
Schoenen poetsen 
Sokparen bij elkaar zoeken 
Oven schoonmaken 
Bestekla schoonmaken 
Koelkast schoonmaken 
Huisdier borstelen 
Etc.

Tijdens Happy Monday worden de spaarvarkentjes geopend. Het gespaarde bedrag wordt uitgekeerd in muntjes / 
bonnen van de kermisattracties (tegen gereduceerd tarief) en zijn direct (en alleen op maandag) op de kermis te 
besteden. Het uitkeren van de muntjes gebeurt in de WIJWesterhoven-stand’ in de foyer van de Buga.  
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Extra spelactiviteit voor dit jaar ‘Vossenjacht’ op de kermis. Alle vossen gevonden? Dat wordt beloond met een lekkere 
verrassing.  
 
Dikke Banden Race voor de Westerhovense jeugd  
Westerhovense Wielerronde op 26 mei. 
De Decathlon Dikke Banden Race is een fietswedstrijd voor jongens en meisjes van 7 tot en 
met 12 jaar oud, die geen wielerlicentie of basislidmaatschap bij de KNWU hebben. Deelname 
is mogelijk op je eigen fiets – geen racefiets – en er wordt gereden in verschillende 
leeftijdsgroepen. Bij voldoende deelnemers rijden de jongens tegen elkaar en de meisjes tegen 
elkaar. De winnaars van de lokale Dikke Banden Races nemen het tegen elkaar op tijdens de 
landelijke finaledag.  
 
MEEDOEN? 
Aanmelden voor de Decathlon Dikke Banden Race kan door het sturen van een mail naar 
frank.claas@planet.nl met daarin de vermeld je voornaam, je achternaam, of je een jongen 
of een meisje bent en je leeftijd. Op 26 mei moet je je uiterlijk om 15:30 uur melden aan 
de inschrijftafel in  
De Buitengaander.  
Het parkoers is afgezet en je moet een helm dragen. Mocht je die niet hebben, dan zijn 
deze te leen bij de organisatie. Je kunt deelnemen aan de Decathlon Dikke Banden Race 
zonder dure materialen aan te hoeven schaffen. Je kunt meedoen op je normale 
(stads)fiets, mountainbike of crossfiets. Racefietsen zijn niet toegestaan.  
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