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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”) 

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 
30 en 31 mei 
Hemelvaart: alle leerlingen vrij! 
3 juni 
Sterrenkijker 
19.45-21.00 uur: MR- 
Vergadering 
10 juni 
2e Pinksterdag 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

Vanuit groep 5 t/m 8 
Thema bouwen 
Maandag 20 mei a.s. starten de groepen 5-6-7-8 met het thema 
‘bouwen’. Het is een techniek thema. De volgende 
deelonderwerpen komen aan de orde: wonen, bijzondere 
bouwwerken, waterwerken, muren en kastelen en 
superconstructies. 
Tijdens projectwerk werken de groepen 5 en 7 samen. Groep 6 
werkt apart. Dit keer mag er gekozen worden voor een eigen 
product (werkstuk, PowerPoint presentatie of collage). Op de gang 
wordt er een themahoek ingericht. 
Met de creatieve vakken werken groep 5-6-7 samen. We zijn 
daarvoor nog op zoek naar postbode elastieken. Mocht u deze 
hebben dan kunnen deze worden ingeleverd bij meester Willian 
(indien mogelijk voor woensdag 22 mei a.s.). Alvast bedankt! 
Bij de thema wordt ook een heuse techniekochtend georganiseerd. 
Groep 8 geeft een eigen invulling aan dit thema vanwege de 
voorbereidingen op de musical en het schoolkamp. 
 
Dankjewel! 
Afgelopen week zijn de kinderen weer op schoolreis geweest. 
Iedereen heeft een leuke dag gehad. We hebben van de kinderen 
veel positieve reacties mogen ontvangen. Dankjewel aan alle 
hulp(groot)ouders die hier aan mee hebben gewerkt! 
 
Prachtige opbrengst sponsorloop 
Onze sponsorloop tijdens de Koningsspelen heeft een prachtig 
bedrag van €3085,- opgebracht. Dit mochten we afgelopen vrijdag 
overhandigen aan  Stichting Team KING. Alle deelnemers en 
sponsors van harte bedankt! 
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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 3 t/m 5 èn voor groep 6 t/m 8.  
 
Schoolreis Dippie Doe 
Vandaag zijn we op schoolreis! Allemaal blije gezichten... veel speelplezier....en zon!!! Meer 
foto's staan in het fotoboek! 
 
Schoolreis Jump XL 
Vandaag gingen de leerlingen van groep 6 t/m 8 op schoolreis naar Jump XL. Na een half uurtje 
fietsen kwamen we aan in Eersel. We starten met een korte uitleg over de regels en veiligheid.  
Toen kon het jumpen beginnen. 2 uur lang hebben we gesprongen! Wat was het gaaf!!! 
In het fotoalbum enkele foto's, waaronder een groepsfoto. Hulpouders bedankt voor het meefietsen vandaag! 
 
Vanuit de TSO 
Het komt regelmatig voor dat kinderen met medicatie naar de TSO komen. Naar onze mening is het vervolgens de 
bedoeling dat we erop toezien dat kinderen deze medicatie innemen. Indien dit het geval is, is het van belang dat u 
in uw TSO-account toestemming verleent tot het verstrekken van medicatie door TSO-medewerkers. Geef daarbij 
aan op welk tijdstip en welke hoeveelheid medicatie er dient te worden ingenomen. Zonder deze informatie kunnen 
en mogen we uw kind niet helpen.   
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