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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 dag 
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”) 

30 september t/m 9 oktober 
Kinderboekenweek, thema ‘en toen?’ 
2 oktober 
Sterrenkijker 
4 oktober 
Dierendag 
16 oktober 
Sterrenkijker 
19 t/m 23 oktober 
Herfstvakantie 
29 oktober 
Praktisch verkeersexamen groep 8 
11.15 uur: maandafsluiting 
groep 4 Dolfijnen, 6 Jupiter 
en 8 Neptunus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

 

 

 

Corona 
Het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat ouders/verzorgers of 
externen ons schoolgebouw binnen komen. Ook niet voor een 
korte boodschap of bijvoorbeeld het nabrengen van gymspullen. 
Loop u binnen, dan mag u absoluut geen corona-gerelateerde 
ziekteverschijselen hebben (zelfs niet in lichte mate) en is 
registreren àltijd verplicht. Dit kan schriftelijk of online. 
Aanwijzingen daarvoor ziet u in het halletje van de hoofdingang. 
Hierbij het dringende verzoek u aan deze regel te houden, maar bij 
voorkeur het gebouw niet te betreden. 
 
Schoolgids 
Onze schoolgids is voor iedereen in te zien via onze website: 
www.bs-dester.nl. Via de homepage kunt u makkelijk toegang 
krijgen. 
 
AVG 
Onlangs ontvingen alle ouders/verzorgers een toestemmings-
formulier i.v.m. de wet op de privacy. Mocht u dit nog niet hebben 
ingevuld, wilt u dit dan z.s.m. doen? Pas wanneer wij alle 
toestemmingsformulieren hebben ontvangen, kunnen wij bijv. de 
klassenlijsten gaan verstrekken.  
 
Continurooster 
Op dit moment hanteren we op onze school het continurooster (kort 
gezegd: maandag, dinsdag, donderdag blijven alle kinderen op 
school lunchen). Afgelopen week is de voortgang hiervan besproken 
met de MR. Het hanteren van het continurooster is voortgekomen 
uit de Coronaperikelen. Op korte termijn gaan we onderzoeken wat 
het continurooster aan consequenties heeft voor zowel leerlingen, 
ouders als leerkrachten en hoe deze verschillende partijen daar zelf 
over denken. Naar aanleiding daarvan zal worden bezien of het 
continurooster op onze school in deze vorm gehanteerd blijft.  
 
Sociaal-emotionele vaardigheden 
De sociaal-emotionele ontwikkeling komt regelmatig onder de 
aandacht door situaties uit de dagelijkse praktijk, die we, bij 
voorkeur proactief, bespreken met de kinderen. Onze pedagogische 
uitgangspunten op sociaal-emotioneel vlak hebben hun basis in: 
besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties met 
anderen en keuzes maken. Het afgelopen schooljaar zijn we 
gekomen tot de keuze voor de methode “Kwink” die past bij deze 
uitgangspunten, maar die ook ruimte biedt aan eigen inbreng van 
leerkrachten. Naast sociaal-emotioneel leren komt hierin ook 
burgerschap en mediawijsheid aan de orde. De methode wordt 
gehanteerd in groep 1 t/m 8. In de komende Sterrenkijkers gaan 
we nader in op deze methode. 
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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 5 Pluto.  
 
Nieuwsbegrip 
Vandaag werkten we met Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) aan een tekst 
over de Flying-V. Met behulp van de W-vragen leerden we van alles over 
dit onderwerp. Ook keken we naar een passend filmpje en tekenden we 
zelf de Flying-V. Maar wat is de Flying-V nu eigenlijk? Vraag het gerust thuis 
aan je zoon of dochter!! 
Ze kunnen jullie er vast over vertellen! 
 
Gezocht: Biebvrijwilligers 
De bieb op school is op zoek naar biebvrijwilligers! 
Wilt u eens in de maand op woensdagochtend komen helpen? 
Samen met een andere biebvrijwilliger zet u de ingeleverde boeken weer in de juiste kasten terug. Daarnaast begeleidt 
u de kinderen bij het zoeken naar boeken en het uitlenen ervan. 
Mocht u interesse hebben dan kunt u een mailtje sturen naar mbussing@skozok.nl  
De kinderen van basisschool de Ster mogen in totaal drie boeken van de bieb op school lenen. Dus als het kind thuis 
bijvoorbeeld nog twee boeken heeft liggen, mag er op dat moment nog maar één boek worden geleend.   
 
Sparen voor je schoolbieb 
Sparen met Bruna 
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 vindt de Kinderboekenweek plaats met dit jaar het thema: "En toen" waarin 
gericht wordt op het 'ontdekken van de werelden van vroeger'. De Kinderboekenweek wordt dit jaar extra leuk met 
de schoolbiebactie van de Bruna: "Sparen voor je schoolbieb".  
  
Hoe werkt het? 
- U (of uw kind) koopt tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna. Het bonnetje levert u in op school, 
bij juf Mariëlle .  
- Juf Mariëlle verzamelt de kassabonnen en levert deze in bij de Bruna. Voor de ingeleverde bonnen krijgt de school 
een waardebon. 
- Voor 20% van het totaalbedrag mag de school kinderboeken uitzoeken! 
 
Waarom? 
Bruna wil, net als wij, het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren, door samen met kinderen en hun ouders de 
school te helpen aan extra boeken voor het gebruik op school! 
We hopen veel bonnetjes te mogen 'begroeten'. Alvast bedankt! 
 
Vanuit Nummereen 
Bij de peuterspeelzaal zijn we sinds het nieuwe schooljaar ingetrokken bij de basisschool. Wij delen het lokaal samen 
met de buitenschoolse opvang. Een erg mooi lokaal met veel aanbod voor jong en oud! Ook kunnen de peuters meer 
gaan aansluiten bij de kleuterklas en zien wij elkaar tijdens het buiten spelen. Wij kijken de samenwerking vol 
vertrouwen tegemoet. Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van veel peuters die 4 jaar zijn geworden. Wij 
wensen jullie heel veel plezier op de basisschool!   
Bij de peuterspeelzaal is 7 september het thema: “Ik ga kleren kopen” gestart. Tijdens dit thema gaan we kleren 
versieren (knippen, plakken, kleuren), het kleding kleuren spel spelen en nog veel meer activiteiten die te maken 
hebben met het thema. Heb je thuis leuke voorwerpen die we kunnen gebruiken voor ons thema? Dan mag dit altijd 
meegegeven worden!   
Komende week hebben we de jaarlijkse feestweek, deze wordt gehouden om de verjaardagen van alle pedagogisch 
medewerkers te vieren. Er staan leuke activiteiten en lekkere hapjes op de planning. 
Wij hebben er zin in. 
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Vanuit Bibliotheek Bergeijk 
Een nieuw schooljaar vol leesplezier! 
Het schooljaar is weer begonnen, ook de Bibliotheek op school is weer open. Lees-/mediaconsulent Andrea Driesse 
van Bibliotheek de Kempen komt ook weer in de klas met leuke activiteiten op het gebied van leesbevordering en 
digitale geletterdheid. Heb je vragen over het stimuleren van leesplezier, leesproblemen of de omgang met digitale 
media? Je kunt je vragen altijd stellen aan lees-/mediaconsulent Andrea als ze bij je op school is, of via de leerkracht 
aan Andrea.  
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Kinderboekenweek ‘En toen’ 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020, van 30 september tot en met 11 oktober, gaan we terug in de tijd. Boeken brengen 
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, 
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden 
te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken! Er is van alles te beleven in de verschillende 
vestigingen van Bibliotheek De Kempen. Ook in Bibliotheek Bergeijk duiken we de geschiedenis in met een bijzondere 
activiteit. Ga je mee?  
 
Maak geschiedenis met robot Dash 
Op woensdag 7 oktober om 14.30-16.00 uur vindt de activiteit Maak geschiedenis met robot Dash plaats. In deze 
workshop leer je samen met robot Dash een eigen tijdlijn te maken. Ga op reis door de geschiedenis en presenteer 
uiteindelijk jouw eigen tijdlijn! Met de twee robots Dash & Dot leren kinderen zelf programmeren. De robots horen 
geluiden, kunnen op licht reageren, maar kunnen ook objecten opmerken. Ze doen precies wat jij wilt en er zijn 
ontzettend veel mogelijkheden. 
In deze workshop gaan we aan de slag met jouw eigen held. Wie is jouw favoriete held uit de geschiedenis? Napoleon? 
Michiel de Ruyter? Of is opa of oma jouw allergrootste held(in)? Denk er thuis alvast over na zodat we in de workshop 
direct aan de slag kunnen. En vergeet je niet op te geven via onze website! 
 
Meer activiteiten 
Maar we hebben natuurlijk nog meer interessante activiteiten voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Kijk hiervoor 
op www.bibliotheekdekempen.nl onder ‘Actueel’ en ga naar ‘Agenda’ voor een overzicht van alle activiteiten in de 
bibliotheekvestigingen. Op zaterdag 31 oktober wordt er bijvoorbeeld een Halloween-verhaal voorgelezen. Of kom bij 
vragen over lezen en boeken naar het maandelijkse spreekuur van dokter leesplezier.  
 
Brainstorm voor (groot)ouders, leerkrachten en kinderen vanaf 12 jaar 
Wil je donderdagavond 8 oktober deelnemen aan een speciale brainstorm over leesplezier voor kinderen in bibliotheek 
Eersel? Door te lezen leer je kijken door andermans ogen, het stimuleert de fantasie, vergroot de woordenschat en 
verbetert het taalgevoel. Samen praten we over het belang van (voor)lezen, digitale geletterdheid en het belang van 
het bezoeken van de Bibliotheek. Hoe krijgen en houden we kinderen samen aan het lezen? Hoe stimuleren we de 
gang naar de Bibliotheek? Wat is er nodig? Hoe kunnen we onze krachten bundelen? Kijk voor meer informatie op de 
website. 
 

https://kempen.op-shop.nl/2904/kinderboekenweek-maak-geschiedenis-met-robot-dash/07-10-2020
http://www.bibliotheekdekempen.nl/
https://kempen.op-shop.nl/2712/voorlezen-halloween-bergeijk/31-10-2020
https://kempen.op-shop.nl/484/dokter-leesplezier/vanaf/18-09-2020
https://kempen.op-shop.nl/2726/brainstormen-over-leesplezier-bij-kinderen/08-10-2020
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