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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”) 

10 juni 
2e Pinksterdag 
11 t/m 13 juni 
Kamp groep 8 
16 juni 
Vaderdag 
17 juni 
Sterrenkijker 
21 juni 
Ontwikkelingsverslag mee naar huis 
24 t/m 27 juni 
Oudergesprekken n.a.v. ontwikkelings-
verslag 
27 juni 
14.00-15.00 uur: doorschuifmiddag 
28 juni 
Ouderdankochtend 
1 juli 
Sterrenkijker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

 

Ontwikkelingsverslag 

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 21 juni aanstaande. 
Naar aanleiding van het zomerverslag worden er oudergesprekken 
gevoerd. Deze ronde heeft een facultatief karakter (behalve voor 
groep 7 i.v.m. de voorlopige adviesgesprekken voortgezet 
onderwijs), facultatief wil zeggen dat het gesprek plaatsvindt op 
initiatief van ouders òf leerkracht. De oudergesprekken vinden 
plaats in de week van 24 t/m 27 juni.  
 
Ouderdankmoment: KWIK Show! 
Op vrijdag 28 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. Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom. 
Leg dit moment alvast vast in uw agenda! 
 
Vakantierooster 2019-2020 
Het vakantierooster voor komend schooljaar is vastgesteld door de 
GMR. De studiemomenten zijn ook al gepland, deze komen in de 
MR-vergadering van vanavond aan de orde. Deze week ontvangt u 
hierover nader bericht. 
 

Herfstvakantie 14-okt 18-okt 

Kerstvakantie 23-dec 3-jan 

Voorjaarsvakantie 24-feb 28-feb 

2e Paasdag 13-apr * 

Meivakantie 20-apr 1-mei 

Koningsdag (in meivakantie) 27-apr * 

Bevrijdingsdag di 5 mei * 

Hemelvaart 21-mei 22-mei 

2e Pinksterdag 1-jun * 

Calamiteitendag (o.v.b.) 10-jul * 

Zomervakantie 13-jul 21-aug 

 
Welkom op onze school! 
De afgelopen periode zijn Juul en Jente gestart in groep 0-1 
Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en speelplezier op onze 
school! 
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Pauzesnack 
De meeste kinderen nemen wat te eten en/of drinken mee naar school om tijdens de ochtendpauze te nuttigen. Met 
enige regelmaat constateren we dat hier wat “wildgroei” in ontstaat. Wij vinden dat u als ouder(s)/verzorgers(s) in 
eerste instantie verantwoordelijk bent voor het eten of drinken dat uw kind mee naar school krijgt. We vinden het 
belangrijk dat daar géén snoep of frisdrank bij zit. Over koek doen we geen uitspraken, omdat er binnen er binnen 
deze productgroep nogal wat variatie bestaat. Het liefst zien we  groente of fruit, op school kan altijd water worden 
gedronken.  
 
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  èn voor groep 8 Neptunus. 
 
Genieten van het nieuwe thema! 
We zijn alweer ruim een week aan het werk in het nieuwe thema ‘Vakantie’. De kinderen 
genieten van de rijke hoeken. Zo oefenen we met letters in de Afrikahoek, leggen we 
Europese bekende gebouwen van groot naar klein in de Europahoek, boeken we reizen in 
het reisbureau, kijken we wat drijft en zinkt in de Antarcticahoek en leren we hoe we 
Chinese tekens kunnen ontcijferen in de Aziëhoek. En vandaag kwam zelfs een échte 
piloot ons alles vertellen over vliegtuigen en reizen. Ondertussen hangt de letterboom ook 
vol ... jeej, wat weten die knappe leeuwen al veel!  
 
Techniekochtend 
Vandaag (24 mei 2019) hebben de vrijwilligers van de techniekclub weer een heel mooi 
proefjes circuit verzorgd. De kinderen zijn enthousiast bezig geweest met elektriciteit, isolatie 
en bouwkunde. 
 
 
Vanuit de Bieb op School 
Uitslag van de Kinderjury op Basisschool De Ster 
De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen tijd veel boeken gelezen. Zij hebben meegedaan 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 juf Marieke en juf  Ineke is gekozen voor een eigen Kinderjury 
op school. Dinsdag 21 mei jl. vond de stemming plaats in de klas. 
Het boek “De pizza-spion” van Anne Woltz kreeg de meeste stemmen, de leerlingen vonden het een grappig 
leesboek. Door een vliegtuigmaatschappij worden pizzatesters gevraagd en de 10-jarig Finn wil reageren. Maar zijn 
vader en de kok van de pizza’s zijn concurrenten en al jarenlang vijanden. Daarom gaat Finn als spion. Hij is echter 
niet de enige die sabotageacties pleegt en uiteindelijk gaat hij samen met de twee andere testers, Naomi en Bo, op 
onderzoek uit. Een tweede plaats was er voor: Pas op (David O’Doherty), een informatieboek over survival. Het boek 
“Colafonteinen en spetterende verfbommen” (Jesse Goossens) een informatieboek over experimenten, werd derde. 
Een compliment voor de leerlingen, zij hebben goed hun best gedaan!. 
Met vriendelijke groet, 
Hilde Crielaars-Thunnissen, 
Lees- / mediaconsulent de Bibliotheek op school 
 
Bieb op school open op vrijdagmiddag 
Ouders van leerlingen van De Ster zijn welkom om op vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur, samen met hun 
kinderen, boeken te komen lenen op school. Ouders van peuters zijn op vrijdagmiddag op die tijd ook van harte 
welkom. Voor peuters heeft de bibliotheek ook leuke boeken, zoals bijvoorbeeld: kijk- en zoekboeken, 
prentenboeken, informatie- en voorleesboeken. Graag tot ziens in de bibliotheek! 
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Veldhoven, 3 juni 2019  
 
Aan: Ouders leerlingen SKOzoK scholen  
Betreft: oproep tot kandidaten voor oudergeleding GMR  
 
Geachte ouders,  
 
SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten over schooloverstijgende 
zaken worden genomen. In de GMR hebben 5 personeelsleden en 5 ouders zitting. Per september 2019 ontstaat een 
vacature voor een lid van de oudergeleding. Alle geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden (je hoeft 
geen lid van een MR te zijn).  
 
Wil je meedenken over actuele beleidszaken, zoals het Koersplan 2019-2022?  
Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht?  
Wil je meebeslissen over de organisatie van SKOzoK?  
Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR!  
 
Meer informatie  
Wil je eerst een GMR vergadering bijwonen om eens te zien hoe dat gaat? Op dinsdag 24 september a.s. ben je 
vanaf 20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het bestuurskantoor aan het Pastoor Jansenplein 21 te 
Veldhoven. Je kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR leden.  
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met één van de huidige GMR-leden (zie bijlage). Ook kan op 
verzoek een persoonlijk gesprek worden ingepland. Het opvragen van de contactgegevens van de huidige GMR-
leden en het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek kan via het secretariaat van de GMR (Marja 
Mesman, 040-2531201, mmesman@skozok.nl). Ook het aanmelden als lid van de oudergeleding GMR kan via de 
bovenstaande contactgegevens.  
 
Informatie over de GMR is te vinden op: www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en Medezeggenschap.  
Indien er meer dan één kandidaat is, wordt er volgens het reglement, een stemming georganiseerd.  
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we de oudergeleding van de GMR in september weer op sterkte hebben!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Pearl van Gils, voorzitter GMR  
Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2018-2019 
 

 


