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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”)  
25 t/m 29 juni 
Oudergesprekken n.a.v. 
ontwikkelingsverslag 
28 juni 
14.00-15.00 uur: Doorschuifmiddag 
29 juni 
11.00 uur: ouderdankmoment: 
KWIK Show! 
5 juli 
11.30 uur: ophoepelen groep 8 
6 juli 
Calamiteitendag: alle leerlingen vrij! 
9 juli t/m 17 augustus 
Zomervakantie 
20 augustus 
1e schooldag nieuwe schooljaar! 
27 augustus 
Sterrenkijker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht:  

 

 

Ouderdankmoment: KWIK (Kijk Wat Ik Kan) 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. Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom! 
 

 
 
Afscheid juf Marieke en juf Mariska 
Zoals iedereen inmiddels al weet, zullen juf Marieke en juf Mariska 
de Ster aan het eind van dit schooljaar gaan verlaten.  
Juf Marieke gaat aan het werk op bs. de Pionier, een andere school 
binnen onze stichting SKOzoK. Juf Mariska verlaat SKOzoK om een 
andere uitdaging aan te gaan; zij wordt gymleerkracht.  
Aan het eind van de KWIK Show staan we even stil bij het afscheid 
juf Marieke. U heeft dan ook de mogelijkheid haar de hand te 
schudden.  
Juf Mariska wil u ook graag in de gelegenheid stellen haar nog de 
hand te schudden. Dit is mogelijk op haar laatste werkdag van dit 
schooljaar: dinsdagmiddag 3 juli aan het einde van de schooldag (in 
groep 8).  
Wij wensen juf Marieke en juf Mariska natuurlijk heel veel geluk en 
succes bij hun nieuwe uitdaging!  
 
Bedankt! 
Op dinsdag 19 juni jl. is de hele school op schoolreis geweest. We 
willen alle (groot)ouders die deze dag hebben meegeholpen van 
harte bedanken voor hun hulp! De kinderen hebben een gezellige 
dag gehad! 
 
Herinnering: 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. 
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Met 15 minuten 

lezen per dag wordt 

de woordenschat 

 uitgebreid met 1000 

woorden per jaar 

per jaar! 

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 8 Neptunus. Zij lieten ons op 13 juni jl. iets weten over het 
schoolkamp.  
 
Schoolkamp 
Wij genieten heel erg hier in Neerpelt. Onze klapper was natuurlijk 
paintball. Ofwel........lekker elkaar helemaal onder de verf spuiten?? 
 
 
Studiedagen schooljaar 2018-2019  
In aanvulling op het vakantierooster, hierbij de studiedagen. Deze zijn met instemming van de MR vastgesteld. De 
studiedagen zullen ook op de website worden gepubliceerd. Voor alle duidelijkheid: de kinderen zijn op deze 
momenten vrij.  
 
Vrijdag 28 september 2018 -  Studieochtend 
Donderdag 6 december 2018 -  Studieochtend 
Woensdag 13 februari 2019 -  Studieochtend 
Dinsdag 26 maart 2019  -  Studiemiddag 
Maandag 27 mei 2019  - Studiedag 
 
Aanvulling personele inzet schooljaar 2018-2019 
Deze week ontvangt u nadere informatie over de inzet van extra formatie ingezet op de plaatsen waar we nadere 
ondersteuning van belang vinden.  
 
Extra editie Sterrenkijker 
In de eerste week van de zomervakantie ontvangt u een extra editie van de Sterrenkijker. Hierin staat o.a. 
organisatorische informatie m.b.t. het nieuwe schooljaar (denk aan gymtijden etc.).  
 
Vanuit de Bibliotheek op school: Lezen in de zomervakantie 
Het einde van het schooljaar komt in zicht. Wij vragen u om de geleende 
bibliotheekboeken  in de week van 3 juli in te leveren en we nodigen u uit om boeken 
te lenen om de vakantieperiode te overbruggen. De zomervakantie lonkt…Heerlijk 
natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. Uit onderzoek 
is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een terugval in 
leesontwikkeling hebben, doordat niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is 
dat leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar niet meer het niveau hebben dat 
ze voor de zomervakantie hadden. Dit wordt de zomerdip genoemd. Het is dus 
belangrijk dat uw kind ook in de vakantie blijft lezen. 

 
Tips tegen een zomerdip: 

1. De Vakantie Bieb-app Digitaal lezen op een tablet met de VakantieBieb-app. De app bevat een leuke selectie 
leesboeken. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl 
Deze app is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. 

2. De Luister Bieb-app Wist je dat de bibliotheek honderden luisterboeken heeft? Geniet in de auto op 
vakantie of lekker in je achtertuin van de vele boeken die je gratis kunt downloaden! Kijk voor meer 
informatie op www.bibliotheek.nl/luisterbieb 

3. Stop vooral zelf niet met lezen! Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. 
Pak dus lekker zelf je favoriete boeken (of gooi je e-reader vol) en ga lezen. Wist je dat vooral het voorbeeld 
van vader zien lezen een positief effect heeft op kinderen? 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.bibliotheek.nl/luisterbieb
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4. Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggend tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in je 
koffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf boeken uitkiezen voor de vakantie. 
Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. 

5. Op vakantie? Neem leuke spellen mee. Tijdens regenachtige dagen slaat de verveling snel toe, maar ook als 
de zon schijnt zijn talige spelletjes een leuk tijdverdrijf, zoals scrabble (junior) of Maan roos vis spelletjes 
voor de beginnende lezers.. 

6. Naar het museum Op je vakantiebestemming zijn vast een paar boeiende musea te vinden waar jezelf nog 
nooit aan gedacht had. 

7. Lezen is overal Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die 
je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een 
favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen. 

8. Vertier op de achterbank Voor lange autoritten zijn niet alleen vakantieboeken superleuk en leerzaam, maar 
ook een tablet is tegenwoordig populair op de achterbank. Een paar goede apps erop en rijden maar! En 
zeker ook nummerbordtaalspelletjes of woordenslang met de hele familie zijn leuk! 
Veel leesplezier! 

Vanuit de Bibliotheek op school: Zomerlezen (voor groep 3 t/m 5) 
Nog even en de zomervakantie komt eraan! Alle kinderen hebben zes weken vrij om leuke dingen te doen: of ze nu 
op vakantie gaan of lekker thuisblijven. Om een zomerdipje te voorkomen in het leesniveau is het erg belangrijk dat 
kinderen blijven doorlezen in de vakantie.  
 
Kinderen van groep 3 tot en met 5 kunnen daarom meedoen met het Zomerlezen. Een paar dagen voor de vakantie 
krijgen ze een strippenkaart en een papieren zak van de leerkracht. Het is de bedoeling dat ze in de vakantie drie 
boeken lezen, maar meer mag natuurlijk ook! Dit mogen boeken zijn uit de schoolbibliotheek, een 
bibliotheekvestiging, eigen boeken of de VakantieBieb-app. Op de achterkant van de strippenkaart wordt 
aangegeven van ze van de gelezen boeken vinden. De papieren zak kan versierd worden en hierin stoppen ze het 
boek wat ze het leukst vinden.  
 
Na de vakantie worden de versierde boekenzakken mee naar school genomen. Samen gaan we dan ‘speeddaten’ 
met de boeken. Zo kunnen de kinderen hun klasgenoten enthousiast maken over hun favoriete boek. De versierde 
boekenzakken krijgen een plaatsje in de klas zodat iedereen ze kan bewonderen. Alle kinderen die hebben 
meegedaan met het Zomerlezen krijgen als beloning een echt Zomerlees-certificaat! 
 
Vlak voor de zomervakantie begint, mogen alle kinderen extra boeken lenen uit de schoolbibliotheek om tijdens de 
vakantie lekker te kunnen doorlezen. Het is heel fijn als u als ouder het lezen in de vakantie blijft stimuleren. 
 
Met vriendelijke groet, ook namens leerkrachten en vrijwilligers, 
Hilde Crielaars-Thunnissen, 
Lees-/mediaconsulent de Bibliotheek op school 
 
 
 
 

 


