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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”)  
11 t/m 13 juni 
Schoolkamp groep 8 
13 juni 
19.45 uur: MR vergadering 
17 juni 
Vaderdag 
19 juni 
Schoolreis 
22 juni 
Ontwikkelingsverslag mee naar huis 
25 juni 
Sterrenkijker 
25 t/m 29 juni 
Oudergesprekken n.a.v. 
ontwikkelingsverslag 
28 juni 
14.00-15.00 uur: Doorschuifmiddag 
29 juni 
10.45 uur: ouderdankmoment: 
 KWIK Show! 
5 juli 
11.30 uur: ophoepelen groep 8 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht:  

 

 

Vanuit groep 4 Dolfijnen 
Herhaling: Gezocht 
Groep 4 is op zoek naar grote, lege potten van Mona-
toetjes. Wanneer u deze over heeft, kunt u ze afgeven bij de 
leerkrachten van groep 4. Alvast bedankt! 

 
 
Opbrengst sponsorloop Wensambulance 
Op donderdag 31 mei jl. hebben we de opbrengst van de 
sponsorloop overhandigd aan de medewerkers van de 
Wensambulance. We zijn erg trots op het feit dat we, namens al 
onze leerlingen, hen maar liefst €3199,50 konden meegeven! 
Zelfs voor de stichting Wensambulance was dit een ongekend 
grote gift. Dankjewel allemaal voor jullie inzet! 
 
Oudergesprekken zomerverslag 

Momenteel worden in alle groepen de CITO toetsen afgenomen. 
De resultaten hiervan worden toegevoegd aan het zomerverslag. 
Uw kind krijgt dit mee naar huis op vrijdag 22 juni aanstaande. 
Naar aanleiding van het zomerverslag worden er oudergesprekken 
gevoerd. Deze ronde heeft een verplicht karakter, dat wil zeggen 
dat we graag alle ouders ontmoeten. De intekenlijsten hangen in 
de aula vanaf maandag 18 juni. Aan iedereen de vraag om je 
hiervoor in te tekenen. De oudergesprekken vinden plaats in de 
week van 25 juni. 
Voor ouders van kinderen uit groep 8 komt deze 
oudergespreksronde te vervallen. 
 
Ouderdankmoment: KWIK Show! 
Op vrijdag 29 juni a.s. willen we iedereen die op wat voor manier 
dan ook een bijdrage heeft geleverd aan activiteiten van het 
afgelopen schooljaar, uitnodigen om aanwezig te zijn tijdens het 
(ouder)dankmoment. Samen met de kinderen verzorgen we deze 
ochtend een vermakelijk programma. Natuurlijk wordt er ook een 
drankje verstrekt. U bent van harte welkom! 
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Herhaling: 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 
 
Groepsverdeling en personele inzet schooljaar 2018-2019 
De afgelopen weken zijn we intensief bezig geweest met de groepsverdeling en personele inzet voor het nieuwe 
schooljaar. Aanstaande woensdag zullen we dit proces èn de opbrengst daarvan delen met de MR. Uiterlijk 
vrijdagochtend ontvangt u alle informatie hierover.   
 
Calamiteitendag 
De calamiteitendag is in het rooster van vakanties en vrije dagen opgenomen om in te zetten op een moment 
waarop zich een onverwachte omstandigheid voordoet. Denk hierbij aan weersinvloeden etc.. Dit schooljaar hebben 
we hiervan geen gebruik hoeven maken, daarom is 6 juli a.s. definitief een vrije dag. 
 
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 0-1 Leeuwen. Zij schreven op 5 juni jl. over een 
bijzonder bezoek 
 
Een kunstenaar in de klas 
Vanmorgen kwam kunstenaar Louis in de klas. Hij liet verschillende 
schilderijen van hem zien. Ook leerden we dat we van verschillende 
vormen als iets heel moois kunnen maken. Bijvoorbeeld van een cirkel 
een bloem. We gingen zelf aan de slag met de kleuren geel, blauw en 
rood. Nogmaals bedankt Louis! 
 
Welkom op onze school! 
De afgelopen periode is Neele 4 jaar geworden, zij is op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen. Daarnaast is 
Milan gestart in groep 3 Kreeften en Naomi in groep 5 Pluto. Welkom allemaal en heel veel leer- en speelplezier op 
onze school! 
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Vanuit de Bibliotheek op school: Kinderjury op basisschool de Ster 
De leerlingen van groep 8 zijn momenteel druk bezig met… lezen! Zij doen namelijk mee 
met de Kinderjury. In een Kinderjury hebben kinderen het voor het zeggen: Welk boek is 
het allerleukste? 
Er is een Landelijke Kinderjury, maar na overleg met de leerkracht is gekozen voor een 
eigen Kinderjury op school. Hoe gaan we te werk? 
In de klas staat een krat met boeken. De leerlingen lezen gedurende een aantal weken 
zo veel mogelijk boeken uit deze krat. Uiteindelijke bepaalt iedere leerling welk boek 
volgens hem of haar het allermooiste, allerbeste boek is. Zij brengen hun stem schriftelijk via internet uit. Het boek 
met de meeste stemmen, heeft dan de prijs van de Kinderjury van basisschool de Ster gewonnen! Welk boek wint 
uiteindelijk de prijs? Dat bepalen de kinderen zelf! We houden u op de hoogte…    
               
Met vriendelijke groet,            
Hilde Crielaars-Thunnissen, 
Lees-/mediaconsulent de Bibliotheek op school 
 
 
 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr98u66JvbAhWDZ1AKHTanCAkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dok.info/nieuws/doe-mee-met-de-kinderjury-2018-.html&psig=AOvVaw1Ho-e3AUvNDKnkS3Opeael&ust=1527163769949443

