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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.  
 
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”)  
3 t/m 6 juli 
Oudergesprekken n.a.v.  
Ontwikkelingsverslagen 
4 juli 
10.45 uur: (Ouder)dankmoment 
6 juli 
14.00-15.00 uur: doorschuifmiddag 
12 juli 
19.30 uur: afscheidsavond groep 8 
13 juli 
11.45 uur: ophoepelen 
groep 8 
14 juli 
Calamiteitendag 
17 juli t/m 25 augustus 
Zomervakantie 
28 augustus 
Start nieuwe schooljaar 
Hoofdluiscontrole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

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 6 juli en vrijdag 7 juli ophalen in de speelzaal. De 
gepoetste materialen zien we dan graag weer terug op 
maandag 10 juli, wederom in de speelzaal. Alvast bedankt voor 
jullie hulp! 

  

Zomer reservekleding 

We zijn op zoek naar korte broeken en T-shirts die we kunnen 
gebruiken als reservekleding. Inleveren kan bij de kleuterjuffen. 
Alvast bedankt! 
 
Herinnering: (Ouder)dankmoment 
Zoals al aangegeven, willen we op dinsdag 4 juli a.s. tussen 10.45 
en 12.00 uur 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… de eerste KWIK show op de 
Ster zal een feit zijn! Natuurlijk wordt er ook een hapje en drankje 
verstrekt. U bent van harte welkom! 
 

 
 
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 14 juli a.s. definitief een vrije 
dag. 
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Afscheid collega’s 
Op het eind van dit schooljaar gaat een aantal collega’s onze school verlaten. Juf Claire, die dit schooljaar aan 
onze school was verbonden om zich te oriënteren op een managementfunctie, zet haar traject elders in de 
organisatie voort. Het is namelijk haar opdracht om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van een rol 
binnen het management van een school.  
Juf Daisy (nu groep 2 en groep 3) heeft een aanstelling bij een collega-bestuur aanvaard en voor de juffen 
Bianca (invaller voor juf Mariska) en Joyce (invaller voor juf Ineke) stoppen de vervangingswerkzaamheden.  
Voor juf Joyce eindigen de werkzaamheden al op aanstaande vrijdag; juf Ineke komt de laatste week van het 
schooljaar, gezond en wel, weer terug in groep 6. 
Vanzelfsprekend danken we deze collega’s bij dezen voor hun grote inzet op de Ster; heel veel succes en 
werkplezier bij de volgende uitdagingen!   
 
Agenda eerste maand van schooljaar 2017-2018  
Hierbij het verzoek om de volgende zaken alvast te noteren  in uw agenda: 
*11-12-14 september: Kennismakingsgesprekken 
*28 september: Informatieavond 
*29 september: studieochtend, alle kinderen vrij. 
Meer informatie over één en ander ontvangt u via de eerste Sterrenkijker van het 
nieuwe schooljaar. 
 
Gymles in het nieuwe schooljaar  
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal op school. Ze hebben 
hiervoor gymschoenen, voorzien van hun naam, nodig die we bewaren in een bak 
in de speelzaal.  
Vanaf groep 3 gymmen we in de sporthal, de kinderen dienen een sportbroekje en shirt of gympakje te 
dragen. Wilt u erop toezien dat de sportkleding niet onder de andere kleding wordt gedragen? Oorbellen, 
horloges en andere sieraden mogen niet gedragen worden tijdens de gymles. Wilt u tevens de kinderen op 
de dag dat zij gym hebben, gemakkelijke kleding aantrekken en de spullen in een stevige tas meegeven? Om 
hygiënische redenen mogen de gymkleren niet op school blijven hangen. Regelmatig uitwaaien/uitwassen is 
wel zo prettig. In overleg met de MR is afgesproken dat kinderen zich na afloop mogen opfrissen. Uitgebreid 
douchen heeft geen zin, omdat de kinderen direct weer naar buiten gaan om daar verder te spelen.  
Het rooster voor groep 3 t/m 8 ziet er in het nieuwe schooljaar als volgt uit:  
-Maandagmiddag: groep 3 en 4 onder begeleiding van juf Veerle, juf Sophie en juf Kim. 
-Dinsdagmiddag: groep 5 en 6 onder begeleiding van juf Lucinda (vakleerkracht), juf Marieke en meester 
Willian. 
-Donderdagmiddag: groep 7 en 8 onder begeleiding van juf Lucinda (vakleerkracht), juf Moniek en juf Ineke. 
Halverwege het schooljaar wisseling van gymdag voor groep 3/4 en 5/6. Door deze wisseling kunnen ook de 
groepen 3/4 de vruchten plukken van de vakleerkracht. 
 
Inzet niet-onderwijsgevende medewerkers in het nieuwe schooljaar 
Naast de groepsleerkrachten is er op de Ster nog een klein legertje niet-onderwijsgevenden actief om alles in 
goede banen te leiden. Hieronder een overzicht: 
Directie: Stan Schilleman rdo, aanwezig op maandag, woensdagmiddag, donderdagochtend en vrijdag. 
Kwaliteitsondersteuner: Yolanda Verhoeven, aanwezig op dinsdag en woensdagmiddag.  
Administratie: Nicky Willekens MSc, aanwezig op maandag en vrijdag. 
Vakleerkracht gymnastiek: Lucinda Wassink, aanwezig op dinsdagmiddag en donderdagmiddag. 
Conciërge: Kris Lobodzinski: aanwezig op dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend en 
vrijdagmiddag. 
Huishoudelijke dienst: Anja Aarts en Netty Maas, aanwezig alle dagen nà schooltijd. 
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TussenSchoolse Opvang (overblijven) 
De afgelopen maanden hebben we de TussenSchoolse Opvang geheel gereorganiseerd. Het overblijven 
wordt intussen verzorgd door de nieuw-opgerichte stichting “TSO Westerhoven”. Deze stichting is afgelopen 
week opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel, waardoor het nu ook mogelijk is om op 
korte termijn de tot op heden verschuldigde overblijfvergoedingen te gaan incasseren. Begin zomervakantie 
maken we daarmee een aanvang. 
 
Welkom op onze school! 
De afgelopen periode is Helma op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en 
speelplezier op onze school! 
 

 
 
 
Bericht vanuit de bibliotheek op school: Zomerlezen, thuis of op vakantie! 
Het is van groot belang dat kinderen blijven lezen, ook in de Zomervakantie. Hieronder vindt u een aantal 
suggesties die lezen leuk maken: 

 
Duik met een de zomer in voor groep 3, 4 en 5 
Alle leerlingen van groep 3-4-5 kunnen meedoen met het project “Duik met een boek de zomer 
in”. In de begeleidende brief voor ouders vindt u alle informatie.  

 
Blind Date voor groep 6, 7 en 8 
De leerlingen van deze groepen kunnen een blind date-pakketje in de Bibliotheek op school 
ophalen. De vrijwilligers van de bibliotheek hebben twee boeken in een envelop gedaan. 
Kinderen lenen de boeken, zonder dat ze weten welke boeken het zijn. Er is ook nog een 
speurtocht van letters door de boeken, de letters vormen samen een of twee woorden.  
Dus: laat je verrassen en neem een Blind Date! 

 
De VakantieBieb-app is het zomercadeau van de Bibliotheek: een app met e-books voor 
iedereen. In juni staan er 30 jeugdboeken in, in juli komen hier 30 titels voor volwassenen bij. 
Op 31 augustus gaat de VakantieBieb weer dicht.  Lekker lezen achterin de auto of op het 
strand op smartphone of tablet. Ideaal om op vakantie op een leuke manier aan je leesniveau 
te werken. Zie: www.vakantiebieb.nl 
 
Via de app Luisterbieb kan er gratis naar boeken worden geluisterd door iedereen. Wil je 
premium boeken beluisteren, dan moet je lid zijn van de bibliotheek. 
Luisterlezen kan een hulp zijn voor kinderen met dyslexie om op deze manier de woordenschat 
uit te breiden.  
 
Uiteraard mogen de kinderen voor de Zomervakantie meer boeken lenen uit de Bibliotheek op school. 
Geniet van de zomer met deze leesmogelijkheden! 
Hilde Crielaars-Thunnissen,  
Leesmediaconsulent Bibliotheek De Kempen 
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Vanuit de centrummanager: Gratis deelnemen aan Teutenmarkt 
Op dinsdag 18 juli, 1 en 15 augustus is er weer Teutenmarkt Bergeijk en de kinderen van Bergeijk zijn welkom met 
een gratis kraam om spulletjes te verkopen, muziek te maken of misschien wel als levend standbeeld een zakcentje 
bij te verdienen voor deze zomervakantie. Alle jeugdige Teuten en Teutinnen van Bergeijk mogen hun kwaliteiten als 
marskramer, kooplieden, straatmuzikant of praatjesmaker tijdens de Teutenmarkt gratis aan de man brengen en zo 
een zakcentje of vakantiegeld bijverdienen. Wil jij ook een gratis verkoopplek of kraam tijdens de Teutenmarkt om je 
mooiste spulletjes of kunsten aan de inwoners en bezoekers van Bergeijk te verkopen? En als je ouders nog wat 
verkoopbare rommel willen meegeven dan mag dat natuurlijk ook om jouw portemonnee of bankrekening te 
spekken. Deelname met een kraam of verkoopplek is dus GRATIS voor onze kinderen. Bij inschrijving betaal je alleen 
15 euro borg die je van ons terugkrijgt als je hebt deelgenomen en je verkoopplek na afloop schoon achter laat. 
Tijdens een van de drie dinsdagen komt er zelfs een echt vliegtuig in ons centrum te staan en kun je zelf als piloot op 
de foto. En natuurlijk valt er nog veel meer te beleven. Graag z.s.m. aanmelden en uiterlijk één week vooraf. Voor 
inschrijven of informatie mail je naar teutenmarkt@cmbergeijk.nl.  
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