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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”)  
12 september 
20.30 uur: OR vergadering 
20 september 
19.00 uur: Informatieavond 
24 september 
Sterrenkijker 
27 september 
11.15 uur: Maandafsluiting Giraffen, 
Dolfijnen en Saturnus 
28 september 
Studieochtend: alle leerlingen vrij! 
1 oktober 
19.45 uur: MR vergadering 
3 oktober 
20.00 uur: Jaarvergadering OR 
3 t/m 14 oktober 
Kinderboekenweek 
4 oktober 
Dierendag 
8 oktober 
Sterrenkijker 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Vanuit groep 7 Saturnus 

Wit t-shirt 
We vragen aan alle kinderen van groep 7 om een wit t-shirt mee te 
nemen. Het t-shirt wordt gebruikt voor een creatieve opdracht. We 
gaan aan de slag met de techniek van het knoopverven, passend 
binnen het thema ‘Afrika en Azië. Graag het t-shirt voorzien van 
naam (met watervaste stift in het label). De t-shirts kunnen 
ingeleverd worden bij juf Moniek voor maandag 24 september. 
 

Vanuit groep 7 Saturnus en 8 Neptunus 

Jeugdgemeenteraad gemeente Bergeijk 

Op donderdag 20 september a.s. komt burgemeester Arinda 
Callewaert bij ons op bezoek. Met behulp van een korte 
presentatie gaat zij ons informeren over het oprichten van een 
jeugdgemeenteraad binnen de gemeente Bergeijk. Het idee is dat 
er per school 2 leerlingen gaan deelnemen, één leerling uit groep 7 
en één leerling uit groep 8. Wordt vervolgd! 
 
Informatieavond 
Op donderdag 20 september a.s. vindt onze jaarlijkse 
informatieavond plaats. De informatieavond is bedoeld voor 
ouders met kinderen uit de groepen 2 t/m 8. Voor de ouders met 
een kind in groep 1 heeft in april al het kleuterinformatieuurtje 
plaatsgevonden. Nadere informatie over deze avond volgt deze 
week via een aparte e-mail. 
 
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 4 Dolfijnen. Zij hielden 
een dorpswandeling. 
 
Dorpswandeling Westerhoven 
De dorpswandeling door Westerhoven is in volle gang! We 
bekijken wegbedekking, standbeelden, verkeersborden en 
huisnummers. We leren om te gaan met een plattegrond! Heel 
veel dank aan de moeders en opa's die dit mogelijk maken! 
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Jaarvergadering OR  
Woensdag 3 oktober a.s. om 20.00 uur vindt de OR-jaarvergadering plaats. Tijdens deze jaarvergadering, die aan het 
begin van elk schooljaar wordt gehouden, legt de Ouderraad (financiële) verantwoording af over het afgelopen 
schooljaar en worden de plannen voor het komende schooljaar gepresenteerd. Wij nodigen alle ouders van harte uit 
om deel te nemen aan de jaarvergadering. Hopelijk tot 3 oktober!  
 
Herhaalde oproep: Ouderparticipatie op de Ster 
Onze oudervereniging organiseert al vele jaren activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, 
Koningsdag etc.  Daarbij wordt ook (bijna) altijd de hulp van andere ouders ingeroepen. We 
hebben helaas moeten constateren dat het steeds moeilijker is om (voldoende) ouders bereid 
gevonden te krijgen een handje toe te steken. Begrijpelijk, want iedereen heeft een volle 
agenda, maar het zou jammer zijn als we onze kinderen geen -of minder- van deze bijzondere 
activiteiten kunnen bieden.  
 
Het lijkt ons van belang tijdig zicht te hebben op de mogelijkheden die ouders hebben om te 
helpen tijdens activiteiten. Daarom willen we u nù al in de gelegenheid stellen dit aan te geven 
per activiteit. Voor alle duidelijkheid: We vragen u niet om activiteiten te gaan organiseren, 
maar om te ondersteunen zodat een evenement voor de kinderen fijn verloopt. 
 
U kunt zich, vanaf heden, aanmelden om één of meerdere festiviteit(en) naar keuze te ondersteunen. De 
festiviteiten die we in het nieuwe schooljaar op touw willen zetten zijn: 

 Sinterklaas: Sinterklaasochtend op school (5 december), bezoek Sinterklaashuis en pepernoten bakken. 
 Kerst (20 december). 
 Carnaval (1 maart). 
 Schoolreis (9 april, onder voorbehoud). 
 Koningsspelen (12 april). 
 Goede doelenactie (datum nader te bepalen). 

Geïnteresseerd geraakt?..... aanmelden kan via:  ordester@skozok.nl 
 
Even voorstellen… 
Ik zal mij ook even voorstellen! 
Ik ben Marjolein de Jongh, 44 jaar en de nieuwe leerkracht van groep 6. Ik werk op woensdag, 
donderdag en vrijdag. Ik ben super blij dat ik kan werken op basisschool de Ster. Na vier jaar gewoond 
te hebben in Italië, ben ik samen met mijn man en onze drie kinderen vorig jaar terecht gekomen in 
Riethoven. Na werkzaam geweest te zijn als facilitair coördinator in verschillende bedrijven heb ik, 
zo’n tien jaar geleden, de overstap naar het onderwijs gemaakt. Ik ben daar nog altijd blij om. Na de 
PABO ben ik deeltijd gaan werken in de omgeving van Amersfoort, waar wij ook woonden. Ik heb daar 
op drie verschillende scholen en in verschillende groepen gewerkt. Voor het werk van mijn man, hebben wij 4 jaar in 
Italië gewoond. Ik heb daar op een Europese school gewerkt. We hebben genoten in Italië van de vriendelijke 
mensen, de natuur en het lekkere eten.  Nu genieten wij volop van Nederland en vinden we vooral Brabant erg fijn 
om te wonen en te werken. Ik wil graag samen met de leerlingen, collega’s en ouders er een heel goed en gezellig 
jaar van maken. 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Kris Maas, ik ben 25 jaar en ik zit in het tweede jaar van de deeltijdopleiding tot 
leerkracht op Hogeschool de Kempel. Dit schooljaar loop ik stage op basisschool de Ster. Het 
komende half jaar ben ik iedere maandag te vinden in groep 4, bij juf Kim. Hierna ga ik naar een 
andere groep. Kort over mij: Ik ben pedagoog en naast mijn studie werk ik in Helmond, waar ik 
bezig ben met het opzetten van een nieuw kindcentrum, Mondorijk. We zijn aan het begin van het 
schooljaar open gegaan en nu druk bezig met 'bouwen' aan ons kindcentrum. Een ontzettend leuke 
uitdaging! Daarnaast houd ik van sporten, muziek maken, mooie reizen maken, heel hard lachen en lekker eten. 
Mochten er vragen zijn, spreek me gerust aan! Groetjes en wie weet tot ziens op school. 
Kris Maas 
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Gezocht: extra hulpkrachten versiergroep 
Onze versiergroep zoekt extra hulpkrachten! De versiergroep komt zo’n vijf keer per jaar bij elkaar om in onze school 
versieringen aan te brengen in een thema (bijv. Sinterklaas). Heb je zin en tijd om te helpen of wil je nog wat extra 
informatie, dan kun je terecht bij Natascha (moeder van Janske, Niek en Casey).  
 
Vanuit Fanfare Irene: Doe jij ook mee met het speelorkest? 
Lijkt het jou ook zo leuk om een instrument te bespelen en dat nog wel in een echt orkest? Misschien is het 
speelorkest van Fanfare Irene dan wel iets voor jou! In het speelorkest leer je spelenderwijs omgaan met de 
muziektaal en krijg je de kans om op een blaasinstrument te spelen zoals een saxofoon, trompet, trombone, hoorn 
of bariton. Maar als je al een beetje ervaring hebt op een ander instrument, bijvoorbeeld een dwarsfluit, ben je ook 
van harte welkom. Jeugd-dirigente Joke van Loon helpt je graag op weg. 
 
Ervaring niet nodig 
Om mee te kunnen doen in het speelorkest hoef je nog helemaal 
geen ervaring te hebben. Kom gerust een keertje kijken tijdens de 
repetitie en doe vervolgens een keertje mee. Spreek dat wel van 
tevoren even af met Joke door een mailtje te sturen naar 
speelorkest@fanfarewesterhoven.nl. Als je voldoende kennis hebt 
opgebouwd in het speelorkest, kun je binnen onze fanfare 
doorgroeien naar het leerlingenorkest en wie weet kom je 
uiteindelijk wel in het groot orkest terecht. Niets zo leuk als 
samen muziek maken! 
 
Kom luisteren en meedoen! 
Het speelorkest repeteert elke dinsdag in de Buitengaander in Westerhoven van 18.15 uur tot 18.45 uur en is 
bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m groep 7. Voor jongere kinderen zijn in overleg ook mogelijkheden. Laat even 
weten of je komt kijken of meedoen via speelorkest@fanfarewesterhoven.nl. 
 
PS Zijn blaasinstrumenten niet helemaal jouw ding, maar word jij wel heel blij van drummen? Kom dan eens een 
keer kijken bij onze slagwerkgroep Beat ID. Neem dan contact op met Martijn Soors via 
slagwerk@fanfarewesterhoven.nl.  
 
Informatieavond GGD Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen  
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en 
worden vaak van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis 
goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober 
een informatieavond voor ouders van kinderen met poepproblemen.  
 
Zindelijk zijn 
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de 
basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt 
broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met 
zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers. 
 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een 
informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook 
bespreken ze de verschillende manieren en praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.  
 
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de inloop en 
om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.  
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