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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”)  
19 september 
20.00 uur: MR vergadering 
28 september 
19.00 uur: informatieavond  
(voor groep 2 t/m 8) 
29 september 
Studieochtend: alle leerlingen vrij 
2 oktober 
Sterrenkijker 
4 oktober 
Dierendag 
5 oktober 
Staking: school gesloten 
4 t/m 13 oktober 
Kinderboekenweek 
6 oktober 
11.45 uur: kijkje bij  
de Sterren 
16 t/m 20 oktober 
Herfstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Vanuit groep 7 Saturnus en 8 Neptunus 
Bezoek Nationaal Monument Kamp Vught 
Ter afsluiting van het thema ‘Moderne Geschiedenis’ brengen we 
met de leerlingen van groep 7 en 8 een bezoek aan Nationaal 
Monument Kamp Vught. We hebben een rondleiding geboekt voor 
dinsdag 10 oktober aanstaande. We hanteren een continurooster 
(groep 7 en 8 zijn dus om 14.15 uur uit). Leerlingen nemen voor deze 
dag een lunchpakket mee. 
 
Vanuit groep 8 Neptunus 

Talentendag Rythovius 
Vrijdag 13 oktober a.s. brengt groep 8 een bezoek aan de 
Talentendag van het Rythovius College te Eersel. Deze dag wordt 
door het Rythovius College georganiseerd voor alle groep 8 
leerlingen uit de regio. Het doel van deze dag is kennismaken met 
het voortgezet onderwijs, in het bijzonder natuurlijk met het 
Rythovius College. De leerlingen van groep 8 ontvangen hierover 
nog aanvullende informatie. Vrijdag 13 oktober worden de 
leerlingen van groep 8 met hun fiets om 7.55 uur op school 
verwacht. Het programma in Eersel duurt tot ongeveer 14.15 uur. 
Dan fietsen we weer terug naar Westerhoven en begint ook voor 
groep 8 de herfstvakantie. Er wordt ons door het Rythovius College 
een lunch aangeboden. Dat is altijd erg goed verzorgd. Toch is onze 
ervaring dat dat niet voor alle kinderen voldoende is. Kinderen 
mogen zelf een extra boterham meenemen.  
 
Staking 5 oktober 
Op donderdag 5 oktober a.s. gaan medewerkers uit het primair 
onderwijs (p.o.) een dag staken om de zorgen over de toekomst van 
het basisonderwijs nogmaals onder de aandacht te brengen in Den 
Haag. Hieronder wordt uitgelegd waarom er gestaakt wordt, geven 
wij aan wat de consequenties zijn en vragen wij u om uw begrip.  
 
Onder andere de werkdruk en de lage salarissen voor leerkrachten 
in het basisonderwijs hebben er  de afgelopen jaren voor gezorgd 
dat er te weinig nieuwe leerkrachten beschikbaar zijn. Dit heeft als 
gevolg dat we nu al kampen met een lerarentekort dat in de 
komende jaren nog zal gaan groeien. Het wordt steeds moeilijker 
om afwezige leerkrachten te vervangen.  
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De prikactie op 27 juni jl. heeft helaas nog niet geleid tot concrete toezeggingen van de politiek. We horen in de media 
dat een nieuw kabinet van plan is om te investeren, maar we weten niet of dat werkelijk gaat gebeuren en of dat 
genoeg is om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk echt te kunnen verlagen. Daarom willen 
alle betrokken partijen hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag.  
  
Op donderdag 5 oktober a.s. wordt er daarom door medewerkers in het basisonderwijs in het hele land gestaakt. Veel 
scholen blijven op deze dag dicht. Ook onze school zal die dag gesloten zijn. Wij verwachten dat u op deze dag zelf 
zorgt voor de opvang van uw kind(eren). Mocht dit echt niet lukken, dan kunt u mogelijk contact opnemen met de 
lokale organisaties voor buitenschoolse opvang.  
 
Wij vragen om uw begrip voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we onze stem 
nu niet laten horen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het 
algemeen, maar vooral ook voor de toekomst van uw kind(eren) en de generaties die volgen. 
 
Informatieavond 
Zoals al eerder aangekondigd, zal op donderdag 28 september a.s. onze informatieavond plaatsvinden. 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.   
 
Tijdens deze avond staan drie informatierondes gepland, zodat u bij de verschillende groepen van uw kinderen kunt 
aansluiten. Het kan voorkomen dat u, i.v.m. uw gezinssamenstelling, niet bij alle groepen waarin uw kinderen zitten 
kunt aansluiten. Wij verzoeken u dan zelf een keuze te maken bij welke groepen u de informatierondes bijwoont.  
 
Tijdens de informatierondes zullen leerkrachten u van informatie voorzien die specifiek geldt voor de betreffende 
groep. Tussen de informatierondes door heeft u de gelegenheid om een kijkje te nemen in de klas en kunt u bij de 
leerkrachten terecht voor algemene vragen.  
 
Let op: groep 7 en groep 8 nemen niet deel aan informatieronde 1. Tijdens informatieronde 3 zijn ouders met kinderen 
uit beide groepen welkom in het lokaal van groep 8 alwaar specifiek wordt ingegaan over de aanloop naar het 
Voortgezet Onderwijs. 
 
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u aanwezig kunt zijn! 

        

Informatieronde 1 
18.30-19.00 uur 

Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6   

19.00-19.20 uur Kijkje in de klas en doorschuifmoment naar evt. volgende groep 
Informatieronde 2 
19.20-19.50 uur 

Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

19.50- 20.00 uur Kijkje in de klas en doorschuifmoment naar evt. volgende groep 
Informatieronde 3 
20.00-21.00 uur 

Groep 7 en groep 8 (locatie: lokaal groep 8) 
Deel 1 20.00-20.30 uur voor groep 7 en 8: informatie over het traject Voortgezet Onderwijs.  
Deel 2 20.30-21.00 uur voor alleen groep 8: specifieke groep 8 activiteiten (musical en het 
schoolkamp). 

 
 
Kijkje bij de Sterren 
Om organisatorische redenen hebben we de eerder gepubliceerde datum van het ‘kijkje bij 
de Sterren’ moeten wijzigen. Dit moment vindt nu plaats op vrijdag 6 oktober a.s. van 11.45 
tot 12.30 uur. U bent deze ochtend van harte welkom om aan de hand van uw kind(eren) in 
de groep te komen kijken naar alles waar we trots op zijn. 
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Trakteren op school 
De komende week brengen we ons traktatiebeleid nog eens onder de aandacht in de groepen. Het is ons duidelijk 
geworden dat kinderen soms graag een traktatie willen verzorgen als ze jarig zijn. Wij hebben een aantal jaar geleden, 
in samenwerking met de medezeggenschapsraad, bewust gekozen voor een sober/gezond beleid, dat  we tòch willen 
handhaven.  
Onze kinderen nemen bij verjaardagen geen traktatie meer mee naar school. In plaats daarvan krijgt de jarige een 
aantal zogenaamde ‘verjaardagsactiviteiten’ voorgelegd waaruit mag worden gekozen. Denk hier bijvoorbeeld aan 10 
minuten extra voorlezen door de juf/meester, 10 minuten extra buitenspelen of een sticker voor de hele klas. 
Natuurlijk zorgen we voor een feestelijke stemming op dat moment en blijven we voor de jarige zingen uit volle borst! 
Bij de geboorte van een broer of zus van een leerling, vragen we u, ouders, eveneens de traktatieafspraken te 
respecteren. I.p.v. beschuit met muisjes kan, in overleg met de leerkracht, in de groep ook even aandacht worden 
geschonken aan deze aangelegenheid. Dat doen we dan op dezelfde manier als bij een verjaardag.  
Tijdens de grote feesten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval) gaan we voor een gezonde traktatie, maar we willen kinderen 
daarbij het traditionele lekkers niet onthouden. Hierbij hanteren we echter de stelregel “overdaad schaadt”.  
Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk om ook het goede voorbeeld te geven; ons voorbeeldgedrag zal een 
belangrijke rol spelen in de ontwikkeling die we hierboven hebben beschreven. 
 
Vanuit de Ouderraad 
Gezocht: Glazen potjes met deksel 
Dit jaar wordt er, vlak voor de kerstvakantie, vanuit de OR een Herdertjestocht 
georganiseerd. Wij zijn hiervoor nog op zoek naar glazen potjes (met deksel). Dit kunnen 
grotere potjes zijn waar bijvoorbeeld groentes in hebben gezeten, maar ook Olvarit 
potjes komen goed van pas. Belangrijk is dat er in ieder geval een waxinelichtje in kan 
en dat de deksel niet ontbreekt. Bij de ingang van de school (onder de trap) staat een 
grote doos, hier kunt u de glazen potjes inzetten. Alvast hartelijk dank!  
 
Jaarvergadering OR 
Woensdag 4 oktober 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. Ook komt de contributie (ouderbijdrage) voor 
het komende schooljaar aan bod. Vragen over deze ouderbijdrage kunnen tijdens de vergadering worden gesteld. Wij 
nodigen alle ouders van harte uit om deel te nemen aan de jaarvergadering. 
Hopelijk tot 4 oktober! 
 
Bericht van naschoolse opvang Blusskids 
Tijdens de zomervakantie hebben de kinderen van Blusskids Westerhoven bij de kinderen van Blusskids Riethoven in 
Riethoven gespeeld. Ze hebben daar allerlei activiteiten gedaan die te maken hadden met het thema Blusskids gaat 
op reis in de tijd. Ze hebben allemaal gereisd met de tijdmachine die ze zelf gebouwd hadden. Ze zijn knotsgek terug 
naar het begin gegaan, hebben met z’n allen plaatsgemaakt voor ridders en jonkvrouwen en zijn vliegensvlug vooruit 
in de tijd gevlogen ! Alle kinderen deden heel enthousiast mee. Zo zijn de weken van de zomervakantie omgevlogen.  
 
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Aan het begin van dit schooljaar kunnen we melden dat we 4 nieuwe kinderen 
kunnen verwelkomen bij Blusskids Westerhoven.  
 
We hopen in de loop van het schooljaar nog meer nieuwe kinderen te verwelkomen daarom geven we hieronder nog 
even de mogelijkheden weer:  
- Blusskids Westerhoven is op maandag, dinsdag en donderdag geopend op basisschool de Ster.  
- Blusskids Westerhoven haalt op woensdag en vrijdag de kinderen op aan school en neemt ze mee naar Riethoven 
waar nog meer kinderen gebruik maken van naschoolse opvang.  
- Blusskids Westerhoven is ook geopend als er op een dag een studiedag, studiemiddag of continurooster is. Hiervoor 
worden geen extra kosten in rekening gebracht.  
- Blusskids Westerhoven biedt opvang in schoolweken (40-weken pakket) maar ook opvang in schoolweken en in 
vakantieweken (49-weken pakket).  
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- Blusskids Westerhoven biedt standaard opvang en flexibele opvang.  
- Blusskids Westerhoven gaat starten met voorschoolse opvang op basisschool de Ster. De voorschoolse opvang kan 
gecombineerd worden met naschoolse opvang en/of vakantieopvang.   
Voor meer informatie over de voor- en naschoolse opvang kunnen jullie telefonisch terecht op het centrale 
telefoonnummer van ’t Blusserke: 040-2018324. De informatie is ook te vinden op onze website www.blusserke.nl. 
Op basisschool de Ster zijn bij de hoofdingang in de postvakjes informatiepakketjes te vinden.  
 
Bericht van de kleine jeugdcentrale 
Hallo jongens en meisjes, vinden jullie knutselen ook zo leuk? Wij van de kleine jeugdcentrale in ieder geval wel. Wij 
zijn opzoek naar kinderen tussen de 6 en 10 jaar die samen met ons in de Buitengaander willen knutselen. Om de 2 
weken op donderdag na schooltijd gaan we iedere keer iets leuks knutselen. We gaan van alles doen, verven, vouwen, 
kleien, plakken noem maar op. Soms met een thema, denk dan  bijvoorbeeld aan Kerst of Pasen of Halloween en soms 
zonder thema. 
Het is de bedoeling dat je van 15.30 uur tot 16.30 uur in de Buitengaander een gezellig uurtje samen met ons knutselt, 
natuurlijk met een bekertje ranja en een koekje. En daarna kun je weer gewoon opgehaald worden met je eigen 
gemaakte knutselwerk. Het enige wat we  vragen is een kleine vergoeding van €1,- per keer per kind. 
 
Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan een keer een kijkje nemen op onderstaande data. 
28-september: krans van wasknijpers                             *25-januari: valentijnskaart 
12-oktober:Halloween spook                                            *22-februari: pompom poppetjes 
26-oktober: schilderij met rietjes                                      *8-maart:schilderij afmaken 
9-november: vogelvoer knutsels                                       *22-maart: paastakjes versieren 
23-november: cadeaus inpakken                                      *5-april: waxine houder 
7-december: ster met kaarsje                                             *19-april: fles versieren/ bloem maken 
21-december: kerststukjes maken                                     *17-mei: stenen/keien beschilderen 
11-januari: sneeuwpop sok                                                  *31-mei eindspel/kienen 
 
Wij hopen jullie snel te zien bij de kleine jeugdcentrale in de Buitengaander. 
Tot snel! Groetjes team kleine jeugdcentrale 
 


