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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 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 
3 juli 
19.30 uur: Afscheidsavond groep 8 
4 juli 
11.30 uur: Ophoepelen groep 8 
5 juli  
Calamiteitendag 
8 juli t/m 16 augustus 
Zomervakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Herinnering: Oudergesprekken n.a.v. ontwikkelingsverslag 

Uw kind krijgt het ontwikkelingsverslag mee naar huis op vrijdag 21 
juni aanstaande. Naar aanleiding van dit zomerverslag worden er 
oudergesprekken gevoerd. Deze ronde heeft een facultatief 
karakter, dat 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. Er hangen inschrijflijsten in de aula. 
 
Ouderdankmoment: KWIK Show! 
Heeft u vrijdag 28 juni a.s. tussen 11.00 en 12.30 uur al in uw 
agenda gezet? Tijdens deze ochtend 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: de KWIK Show! De 
voorbereidingen zijn in volle gang… het belooft een vermakelijke 
ochtend te worden. Hopelijk tot dan! 

 
 
Binnenkort opent in Westerhoven een nieuwe supermarkt 
genaamd: 

 
Eindelijk is het weer zover en krijgen we weer een eigen 
buurtSUPER in Westerhoven.                   
Deze winkel wordt geopend op dinsdag 2 juli en woensdag 3 juli. 
De leerlingen van groep 8 zorgen ervoor dat dit mogelijk gemaakt 
kan worden. Zorg dat je erbij bent en voordeel hebt van de 
geweldige opening acties. Vertel het voort…….. 
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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 5 juli a.s. definitief een vrije dag. 
 
Zwangerschapsverlof juf Nicky 
Het zwangerschapsverlof van juf Nicky loopt vanaf begin komend schooljaar tot aan de Kerstvakantie. De vervanging 
wordt ingevuld door juf Heidi Geraerts. Juf Heidi zal zich in een volgende Sterrenkijker nader voorstellen.  
 
Vanuit groep 0-1 Leeuwen en 2 Giraffen 
Poetsen kleutermateriaal 
Het schooljaar loopt alweer op zijn einde. Tijd om al het spelmateriaal te poetsen en klaar te maken voor een fris, 
nieuw schooljaar. Het is een hele klus, maar vele handen maken licht werk. Daarom vragen wij of alle ouders een 
aantal materialen mee naar huis willen nemen om deze te poetsen.  Het is hierbij ook handig om een stevige tas mee 
te brengen om deze, soms wel zware, materialen in te doen.  De materialen kunnen jullie op donderdag 27 juni en 
vrijdag 28 juni ophalen in de speelzaal. De gepoetste materialen zien we dan graag weer terug op maandag 1 juli, 
wederom in de speelzaal. Alvast bedankt voor jullie hulp! 
 
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 2 Giraffen.  
 
Storm 
Op dinsdagavond heeft het gestormd. Hier waren wij erg van onder de indruk.  
Toen we allemaal naar school kwamen, hebben we verschillende afgebroken 
takken en omgewaaide bomen gezien. Ook op het schoolplein was er van alles te 
zien wat door de storm veroorzaakt was. We hebben dit allemaal bekeken en zijn 
ook op onderzoek gegaan wat storm nu eigenlijk is. 
 Wij weten nu dat storm een harde wind is. 
 
 
Vanuit de MR 
Afgelopen 3 juni heeft de MR weer samen gezeten. Als MR hebben we advies gegeven over het vakantierooster, 
daarnaast hebben we advies en instemming gegeven over de groep- en leerkrachtverdeling. Graag willen we het 
nieuwe MR mailadres onder de aandacht brengen bij jullie: mr.basisschooldester@gmail.com. Wanneer er zaken zijn 
waar je van denkt, hé hier dient de MR van op de hoogte te zijn. Stuur dan een mail en wij nemen dit mee tijdens 
onze vergaderingen. 
 
Eindfeest en vrolijke stoet groep 8 
Op donderdag 4 juli is het dan echt zover: Het eindfeest van groep 
8! Een vrolijke stoet door het dorp. We zouden het leuk vinden als 
jullie allemaal langs de route staan om hen toe te juichen. 
Aanvang stoet: 19:00u 
De route : parkeerplaats ZSC – Lange Akkers – Heuvel – Steenovens 
– Hoefakkers – Aan de Heerstraat – Heuvel – Beukenlaan – Meanderstraat – Dorpstraat – Plataanstraat – 
Lindenstraat – Meidoornstraat - Kerkstraat – Dorpstraat – ‘Het Wapen van Westerhoven’.  
 
Bij ‘Het Wapen van Westerhoven’ zullen de kinderen op feestelijke wijze worden ontvangen, waarna hun feestavond 
begint. We hopen jullie in groten getale te zien langs de route, zodat we er een onvergetelijk afscheidsfeest van 
kunnen maken! 
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Vanuit WTC Westerhoven 
!!! NIEUW !!! TENNISKIDS balvaardigheidslessen! 
 
Voor wie? Alle (Westerhovense) kinderen van 5 t/m 8 jaar! 
 
Doel: spelenderwijs kennis maken met de bal, het racket en de tennissport onder 
begeleiding van onze trainer Luuk Swinkels van Tennisschool Gijs! 
 
Wanneer? Woensdagmiddagen 26 juni, 3 juli, 21 en 28 augustus, 11 en 18 september van 15.00-15.45 uur. 
 
Voor deze balvaardigheidslessen vragen we een bijdrage van 15 euro per deelnemer (slechts €2,50 per les!). 
Lidmaatschap van WTC is in eerste instantie geen vereiste. Dit is een aanbieding van WTC en Tennisschool Gijs, op 
zoek naar nog meer enthousiaste tenniskids. Na afloop van de lessen ontvangen de deelnemers vrijblijvende een 
uitnodiging om lid te worden van de tennisclub. 
 
Aanmelden kan tot uiterlijk 22 juni via tc@wtcwesterhoven.nl onder vermelding van: 
- Balvaardigheidslessen 
- Naam + adres deelnemer 
- Leeftijd deelnemer 
- Telefoonnummer ouder 
 
Zien we jullie binnenkort op ons mooie tennispark aan de Eikewal? 
 
Met sportieve groeten, 
 
Tenniscommissie WTC 
Niels Ferguson en Harm Kwinten 

 

 

 

 


