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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 mei 
Moederdag 
15 mei 
Schoolreis groep 1, 2 en groep 6, 7 en 8 
16 mei 
Schoolreis groep 3, 4 en 5 
20 mei 
Sterrenkijker 
21 mei 
9.00 – 10.00 uur: inloopmoment ouders 
nieuwe kleuters 
23 mei 
9.00 – 10.00 uur: inloopmoment ouders 
nieuwe kleuters 
24 mei 
Techniekochtend groep 5 t/m 8 
27 mei 
Studiedag: alle leerlingen 
vrij! 
29 mei 
11.45 – 12.30 uur: 
Maandafsluiting Giraffen, 
Pluto en Jupiter 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

Vanuit groep 7 Saturnus 
Diploma-uitreiking verkeer 
Aanstaande donderdag nemen alle leerlingen van groep 7 hun 
verkeersdiploma in ontvangst. Een wethouder van de gemeente 
Bergeijk komt de diploma's uitreiken. Felicitaties aan alle leerlingen 
van groep 7! 

 
Muziekproject 
Aanstaande donderdag start het muziekproject voor groep 7. 
Wekelijks op donderdag komt Sandor voor het project 'zangbende', 
waarbij we volop gaan zingen! Het muziekproject duurt 6 weken. 
 
Koningsspelen en Sponsorloop 2019 
Het is alweer een tijdje geleden, maar op vrijdag 12 april jl. hebben 
we met alle kinderen Koningsspelen gehouden. Daarnaast was op 
deze ochtend ook de Sponsorloop.  
Ondanks de kou hebben de kinderen een gezellige ochtend gehad! 
Bij dezen willen we alle (groot)ouders die hebben geholpen deze 
ochtend tot een succes te maken van harte bedanken! 
 
Mocht je voor de meivakantie vergeten zijn het ingezamelde geld 
van de Sponsorloop in te leveren, dit kan deze week nog! Lever het 
geld in bij je juf of meester en zij zorgen ervoor dat het op de 
goede plek terecht komt.  
Op een later moment zullen we jullie informeren over het 
opgehaalde bedrag voor Stichting Team KING! 
 
Cito Eindtoets groep 8 
Deze week ontvangen we de scores van de Cito Eindtoets. De 
resultaten van de Citotoets zeggen ons als school iets over ons 
schoolgemiddelde. De onderwijsinspectie volgt alle scholen en kijkt 
hierbij ook naar de Cito-resultaten. Voor de kinderen en ouders uit 
groep 8 kan de Cito-score een bevestiging  vormen van het 
instroomniveau voor het voortgezet onderwijs.  
De Cito toets meet bepaalde zaken, maar meet ook heel veel 
dingen niet. De Cito toets weet niet dat je goed kunt 
samenwerken, dat je hulpvaardig bent en een goede vriend(in) 
voor anderen. De Cito toets weet niet dat je sportief of creatief 
bent en lief voor je broer of zus. De Cito toets weet niet dat je goed 
gitaar of piano kunt spelen of goed bent in drummen. De Cito weet 
ook niet dat je zorgzaam bent voor dieren en goed wilt zijn voor de 
natuur. 
Dus leerlingen (en ouders) van groep 8, kijk met trots naar je Cito 
score (je hebt er ten slotte hard voor gewerkt), maar bedenk je ook 
dat je veel meer bent dan alleen die score! 
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Luisvrij 
Vanochtend hebben de luizenmoeders onze leerlingen weer gecontroleerd op luizen. Hierbij kunnen we melden dat 
de Ster op dit moment luisvrij is! 
Het blijft belangrijk uw kind(eren) regelmatig op luizen te controleren. Mocht u tussendoor luizen of neten 
ontdekken bij uw kind(eren), informeer ons hier dan z.s.m. over. Zo kunnen wij de klas van uw kind(eren) inlichten. 
Met uw informatie gaan wij uiteraard discreet om.  
 
Oproep 
Om onze luizenpluisbrigade op volle kracht te houden, is er behoefte aan versterking. Indien u in de gelegenheid 
bent om een paar keer in het schooljaar (op de maandagochtenden na de vakanties) te helpen bij het luizenpluizen, 
dan horen we dat heel graag. U kunt dit aangeven via onze administratie (nwillekens@skozok.nl). 
 
Schoolreis 
Op woensdag 15 mei a.s. gaan de groepen 1-2 en de groepen 6 t/m 8 op schoolreis. De groepen 1-2 gaan op 
schoolreis naar speeltuin de Klimbim in Waalre. Hier gaan we met auto’s naar toe. De groepen 6 t/m 8 gaan naar 
Jump XL in Eersel. Zij gaan met de fiets.  
Op donderdag 16 mei a.s. gaan de groepen 3 t/m 5 op schoolreis. Zij gaan naar Dippie Doe in Best. De groepen 3 t/m 
5 verzorgen hun eigen lunch tijdens deze dag.  
Voor alle groepen is het vervoer geregeld en er wordt gezorgd voor iets lekkers. Tijdens de schoolreizen houden we 
de normale schooltijden aan! 
 
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 en 8 Neptunus  èn voor groep 0-1 
Leeuwen.  
 
Naar de beek 
Wat een heerlijke middag! Lekker zonnig weer, ideaal om er op uit te 
gaan. Vanmiddag hebben groep 7 en 8 een bezoek gebracht aan de beek, 
ter afsluiting van het thema ' Dieren'. Laarzen aan, schepnet bij en aan de 
slag. We vonden allerlei waterdiertjes die we vervolgens opzochten op de 
determineerkaart om de soort te bepalen. Een middag die de leerlingen 
nog lang zal bijblijven!! In het fotoalbum staan nog enkele foto's. 
 
Eierkoning 
Na eerst al de eierkoning van onze klas te zijn, is Lucas nu ook de eierkoning van school 
geworden! Wat zijn we allemaal blij voor Lucas! 
 
 
Welkom op onze school! 
Vandaag is Dylano gestart in groep 4 Dolfijnen. Welkom en heel veel leer- en speelplezier op onze school! 
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Dikke Banden Race voor de Westerhovense jeugd - Westerhovense Wielerronde op 25 mei 
Fietsen voor het goede doel: Stichting Jeugd Vakantiewerk Westerhoven 
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.  
 
Goede doel: Dit jaar gaan we fietsen voor een goed doel namelijk de Stichting Jeugd Vakantiewerk Westerhoven. Het 
is de bedoeling dat we voor SJVW zoveel mogelijk geld bij elkaar gaan fietsen door jou als deelnemer te laten 
sponsoren voor jouw inspanning.  
 
Hoe gaan we dat doen: Het parcours is 1.500 meter lang en jij kunt je laten sponsoren 
voor elke 500 meter die je fietst. We gaan drie rondjes rijden dus alles bij elkaar 4.500 
meter, oftewel 9 keer 500 meter. Een sponsor moet jou € 0,50 per 500 door jou gereden 
meters betalen, dus maximaal € 4,50 per sponsor. Hoe meer sponsoren je hebt: hoe 
meer geld je bij elkaar fietst voor het Jeugdvakantiewerk. Je kunt je laten sponsoren 
door je ouders, opa en oma, je broertje, je zusje, je ooms, je tantes, familie, bedrijven, 
enzovoorts.  
Dus doe je best en fiets naast een leuke wedstrijd voor jezelf, zoveel mogelijk geld bijeen voor het Jeugd 
Vakantiewerk. Als je je inschrijft krijg je van ons een sponsorlijst waarop je alles bij kunt houden. 
 
Meedoen? 
Aanmelden voor de Decathlon Dikke Banden Race kan door het sturen van een mail naar frank.claas@planet.nl vóór 
15 mei met daarin de vermeld je voornaam, je achternaam, of je een jongen of een meisje bent en je leeftijd.  
Wij sturen je dan op 16 mei de sponsorlijst toe zodat je hiermee aan de slag kunt 
 
Op 25 mei moet je je uiterlijk om 15:30 uur melden aan de inschrijftafel in  De Buitengaander. Daar lever je dan ook 
je sponsorlijst en het gesponsorde bedrag in. Wij zorgen er dan voor dat al het geld terecht komt bij de Stichting 
Jeugd Vakantiewerk. 
 
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 meedoen op je normale (stads)fiets, mountainbike of crossfiets. Racefietsen zijn niet toegestaan.  
 
Vanuit KPJ Bergeijk: Mini-zeskamp 
Beste jongens en meisjes, 
Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse mini-zeskamp! Dit jaar zal de mini-zeskamp op vrijdag 5 
en zaterdag 6 juli 2019 zijn! Misschien heb je er nog nooit van gehoord? Dan lees maar eens vlug 
het volgende stukje.  
Op vrijdagavond is er voor jullie een Kwisavond georganiseerd. Hierbij voer je in een grote, 
gezellige feesttent allerlei spellen uit met je team. Als je goed je best doet, begin je op zaterdag, 
‘de grote dag’, al met extra punten voor je team en heb je dus een voorsprong! 
Op zaterdag is er een super gave dag georganiseerd met veel verschillende spellen. Zo mogen 
we verklappen dat er dit jaar weer een nieuwe geheime proef zal zijn, maar ook jullie captain 
mag je weer laten verzuipen. Spellen genoeg, jullie als team moeten ervoor zorgen dat je de spellen zo goed mogelijk 
uitvoert, zodat je misschien wel met een beker naar huis gaat aan het einde van het weekend.  
Lijkt jou het super leuk om mee te doen aan het weekend, maak dan een team van minimaal 10 spelers en maximaal 
12, ook heb je nog een coach nodig die minstens 18 jaar oud is. Voor de mini-zeskamp zal er een opgeefavond plaats 
vinden, waarbij de coach jullie moet komen opgeven. Dit jaar is de opgeefavond op dinsdag 4 juni 2019 en zal rond 
19.30 uur van start gaan bij Vakantie-oord de Hulsdonken, Kromhurken 1 in Bergeijk.  
Om mee te mogen doen aan de mini-zeskamp moet je minstens 10 jaar oud zijn en maximaal 15 jaar oud. Zoek ons 
maar eens op, je kan ons vinden via YouTube en daar staan al hele gave filmpjes van de mini-zeskamp op. Dus als je 
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heel nieuwsgierig bent, dan kijk maar eens gauw.  Hopelijk zien we jullie allemaal in actie komen tijdens het hele 
gezellige, leuke, sportieve zeskampweekend! 
Tot dan – Mini-zeskamp comité. 
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Kleurwedstrijd AvondWandel 2Daagse 

Bergeijk 6 en 7 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Start 19.00 in Aquinohuis  

Naam: 

Adres: 


