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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. 
 

Vanuit groep 4 Dolfijnen 
Gezocht 
Groep 4 is op zoek naar grote, lege potten van Mona-
toetjesbakjes. Wanneer u deze over heeft,  
kunt u ze afgeven bij de leerkrachten van  
groep 4. Alvast bedankt! 
 
Opbrengst sponsorloop Wensambulance 
De opbrengst van de sponsorloop die plaatsvond tijdens afgelopen 
Koningsspelen, willen we donderdag 31 mei tijdens de 
maandafsluiting bekend maken. Voor nu kunnen we al zeggen dat 
we een prachtig gebaar naar de Wensambulance kunnen maken. 
 
Schoolreis 
Op dinsdag 19 juni gaan alle kinderen op schoolreis. De groepen 1 
t/m 3 gaan op schoolreis naar speeltuin de Bucht in Bergeijk. Hier 
gaan we met auto’s naar toe.   
De groepen 4 t/m 8 gaan naar Klimrijk in Veldhoven. Groep 4 en 5 
gaan met de auto, groep 6, 7 en 8 zullen op de fiets naar 
Veldhoven gaan. Omdat we daar al om 8:45 uur moeten zijn willen 
we graag om 8:15 uur op school vertrekken. 
Voor het vervoer ontvangen jullie binnenkort een bericht van de 
klassenouder. 
We draaien deze dag een continurooster en zijn om 14.15 uur 
terug op school. De kinderen en begeleiders moeten zelf voor hun 
lunch en pauze eten en drinken zorgen. Iets lekkers mag, wel iets 
kleins. 
De Schoolreiscommissie 
 
Geslaagd… en aan het werk! 
Afgelopen week is juf Michelle (voormalig stagiaire in groep 7 
Saturnus) afgestudeerd aan de PABO. Dit is natuurlijk een felicitatie 
en een groot compliment waard!  
Juf Michelle kan direct aan het werk. Ze gaat fulltime aan de slag in 
Veldhoven. We wensen juf Michelle een glansrijke onderwijs-
carrière toe!  

 

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”)  
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 
13 juni 
19.45 uur: MR vergadering 
17 juni 
Vaderdag 
19 juni 
Schoolreis 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

mailto:infodester@skozok.nl
http://www.tso-assistent.net/
mailto:tsodester@skozok.nl
mailto:info@blusserke.nl


 

Informatieblad van Basisschool de Ster. Dorpstraat 15, 5563 BC Westerhoven.  Telefoon: (040) 2012837. Website:  www.bs-dester.nl 

 
 

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. Zij schreven op 18 mei jl. over taalgebruik. 
 
Letterlijk en figuurlijk taalgebruik  
Deze week extra aandacht voor het verschil tussen letterlijk en figuurlijk 
taalgebruik. Naast een opdracht van de weektaak, bedachten de 
leerlingen ook toneelstukjes. De klasgenoten mochten het spreekwoord 
raden en de betekenis noemen. De jongens op de foto beelden 'als de kat 
van huis is, dansen de muizen op tafel' uit. Op deze manier wordt taal 
natuurlijk een stuk interessanter!! 
 
Bericht vanuit de TSO: AVG 
TSO-ASSISTENT, het systeem waarmee we nu al een tijd werken, is AVG-ready. Verwerking van persoonlijke 
gegevens gebeurt overeenkomstig de voorwaarden en eisen als gesteld door Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) welke in is gegaan op 25 mei 2018. 
Persoonsgegevens, schoolgegevens en alle andere gegevens worden uitsluitend aangewend voor het 
correct laten functioneren van de online dienst, te weten de registratie en administratie van de 
Tussenschoolse Opvang en worden derhalve nimmer doorgegeven aan derden. Er worden zo min 
mogelijk persoonsgegevens bewaard; zij worden bovendien zo kort mogelijk bewaard.  
 
Vanuit Accordeon Vereniging Lustige Klanken: t.a.v. de leerlingen van groep 4 Dolfijnen 
Wij zijn bij jullie in de klas geweest om te laten horen wat een gave muziek je kunt maken op een 
accordeon. Misschien heb jij er ook wel eens aan gedacht om een muziekinstrument te gaan 
bespelen. Je kunt nu GRATIS proeflessen krijgen om te kijken of accordeonspelen misschien iets 
voor jou is. Je krijgt dan ook GRATIS een accordeon te leen om op te spelen. Je hoeft nog geen 
muzieknoten te kunnen lezen, dat leren wij je ook. Deze lessen worden gegeven op 
donderdagavond om 18.30 uur in gemeenschapshuis Terlo in de Terlostraat te Bergeijk. De lessen worden gegeven 
door leden van Acc. Ver. Lustige Klanken in samenwerking met de leraar van muziekschool Art4U accordeon. Heb je 
er wel zin in, overleg even met je ouders, en neem contact op met : 
 
Dorien van den Broek 
Tel. 06-23362336/0497-574128 
e-mail : han.broek@planet.nl 
Bestuur Lustige Klanken Bergeijk 
 
Vanuit de Typetuin: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start 
Zit je kind volgend schooljaar zit in groep 6, 7 of 8?, geef het dan een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! 

Schrijf in voor 1 augustus en ontvang extra voordeel. Leren typen gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding 

van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haareigen 

niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.   

Startdatum: maandag 1 oktober 2018 

Lestijd: 17:00 tot 18:00 uur 

Leslocatie: St. Gemeenschapswerk De Rietstek, Hennepstraat 6 a 5561 AC RIETHOVEN 

 

 De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 

 Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. 

 Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie. 

 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
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 Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 

 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

 Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ). 
 

Kies je korting (bij aanmelding vóór 1 augustus 2018) 

 

Prijs cursus Directe schoolkorting Keuze-korting 

€175 €10 Optie 1: 

Een jaar lang gratis toegang tot 

Rekentuin, Taalzee en Words & 

Birds t.w.v. €40,-. Je betaalt €165. 

Optie 2: 

Of €15 extra korting, je 

betaalt dan €150. 

 Korting wordt direct 

berekend 

Gebruik promocode KORTING15 wanneer je kiest voor optie 2. 

Meer info op https://www.typetuin.nl/vroegboekactie 

 

Inschrijven is een fluitje van een cent 
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van 
de cursuslocatie van jouw keuze.  
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
5) Kies je voor optie 2 van de keuze korting, vul dan promocode KORTING15 in.  
6) Rond de inschrijving verder af.  
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  

Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  

Met vriendelijke groeten,   

Team van de Typetuin 
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