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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”) 

17 september 
19.00 uur: informatieavond 
23 september 
Sterrenkijker 
25 september 
20.00 uur: MR vergadering 
30 september 
11.15-12.00 uur: maandafsluiting 1 
Leeuwen, 5 Pluto en 7 Saturnus 
2 t/m 13 oktober 
Kinderboekenweek 
4 oktober 
Dierendag 
5 oktober 
Dag van de leerkracht 
7 oktober 
Sterrenkijker 
14 t/m 18 oktober 
Herfstvakantie 
21 oktober 
Luizencontrole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Vanuit groep 7 Saturnus en 8 Neptunus 
Thema Moderne Geschiedenis 
De komende 5 weken werken groep 7 en 8 aan het thema 
Moderne Geschiedenis. Hierin gaan we praten over de Franse 
Revolutie, de Industriële revolutie, de  eerste en tweede 
wereldoorlog en wat er na de tweede wereldoorlog gebeurde. 
  
Viering bevrijding Bergeijk 75 jaar 
De gemeente Bergeijk wil op maandag 16 september a.s. hulde 
brengen aan de bevrijders die de gemeente 75 jaar geleden 
hebben bevrijd. Op maandagochtend 16 september  worden de 
bevrijders ontvangen in Bergeijk. Een stoet van ongeveer 50 oude 
legervoertuigen komt rond 10.15 uur op ’t Hof binnen. Ruim 700 
kinderen zullen langs de route staan! Ook groep 7 en 8 van onze 
school zullen daarbij aanwezig zijn. 
Wij willen daarom vragen of alle leerlingen van groep 7 en 8 op 
maandag 16 september op de fiets naar school komen. Voor een 
extra feestelijk accent zien wij graag alle leerlingen in rode, witte 
en/of blauwe kleding of een combinatie daarvan. 
  
Excursie Nationaal Monument Kamp Vught 
Ter afsluiting van ons thema Moderne geschiedenis gaan we met 
groep 7 en 8 op woensdag 2 oktober a.s. een bezoek brengen aan 
Nationaal Monument Kamp Vught. 
De rondleiding speciaal voor de oudste leerlingen van de 
basisschool heet “Lege plekken”. Tijdens ons thema leren de beide 
groepen over de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Daarnaast kijken we voor vertrek de film “Lege plekken”, welke 
specifiek gaat over Kamp Vught. Onze rondleiding start om 10.00 
uur. Het kan zijn dat we later terug op school zijn, afhankelijk van 
het verkeer en de duur van de rondleiding. Wij hopen op uw 
begrip. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact 
op met de leerkracht van uw kind. 
 
Hoera een zoon! 
Juf Nicky is 27 augustus jl. bevallen van een gezonde zoon 
genaamd Dex!  
Hierbij feliciteren we juf Nicky, Maurice en grote zus Lola van harte 
met hun zoon en broertje! 
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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 2 Giraffen. 
 
Voorlezen groep 5 en 6 
Iedere donderdag komen er kinderen uit groep 5 en 6 aan ons voorlezen. Deze kinderen nemen dan een klein 
groepje mee, kiezen een fijn plekje en lezen ons voor. Gezellig hoor. 
 
Beeldgrafiek 
Vandaag hebben wij in de klas het eerste beeldgrafiek van dit schooljaar gemaakt. 
We hebben gekeken naar onze ogen, hoeveel kinderen met blauwe, bruine en grijze ogen 
hebben wij in de klas. Ook hebben we samen een beeldgrafiek over ons lichaam gemaakt. 
Maar deze is nog niet af, hier gaan we morgen weer aan verder. 
 
Even voorstellen…  
Hoi allemaal, 
Mijn naam is Geert Rombouts en sinds dit jaar loop ik stage op basisschool de Ster in groep 7. Ik ben 
een LIO’er. Dat betekent leerkracht in opleiding, hiermee zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding. 
Ik zal op maandag en dinsdag lesgeven in groep 7 en in de toekomst dan ook op die dagen de groep 
draaien. Ik heb er ontzettend veel zin om mijzelf en de kinderen te laten ontwikkelen in hun 
talenten.  
Groetjes, Geert 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Een nieuw gezicht in groep 2. Mijn naam is Jop van Veldhoven. Ik ben 20 jarige jongen uit 
Bergeijk waar ik samen met mijn ouders, broertje en zusje woon. In mijn vrije tijd voetbal ik 
graag en doe ik graag wat met mijn vrienden. 
Terug naar school: momenteel ben ik een derdejaarsstudent van de PABO in Helmond. 
Komend half jaar loop ik stage in groep 2 bij juf Petra. In principe ben ik alleen op de 
dinsdagen aanwezig. Zo nu en dan zal ik een hele week aanwezig zijn. Hopelijk hebben jullie 
een beter beeld over wie ik ben. Schroom niet om een praatje te komen maken of om evt. 
verdere vragen te stellen. 
Ik heb er zin in! 
Groetjes, Jop van Veldhoven 
 
Herinnering: Informatieavond 
Dinsdag 17 september zal de informatieavond voor de ouders van de Ster plaatsvinden. Dit is voor de groepen 2 t/m 
8. Voor groep 1 is er eerder al een informatieavond geweest (het kleuterinformatieuurtje van april jl.).  
We hebben op deze avond meerdere informatierondes per groep gepland, zodat u bij meerdere groepen kunt 
aansluiten. Het kan voorkomen dat u met uw gezinssamenstelling 2 informatierondes tegelijk heeft, wij verzoeken u 
dan zelf een keuze te maken welke informatierondes u bij woont.  
De leerkrachten zullen u tijdens deze avond van informatie voorzien die specifiek geldt voor betreffende groep.  
De informatierondes zullen plaatsvinden in het eigen groepslokaal.  
 
Let op! De groep 7 heeft enkel informatieronde 2. Aansluitend hierop vindt er informatieronde 3 plaats voor groep 7 
en 8 in het lokaal van groep 8. Dit zal specifiek gaan over de aanloop naar het Voortgezet Onderwijs. 
 
Tussen de informatierondes heeft u nog even de gelegenheid om een kijkje te nemen in de klas en de materialen die 
er klaar liggen. Ook is de leerkracht aanwezig om vragen te beantwoorden. Dit is bedoeld voor algemene vragen 
over de groep. Voor specifieke vragen of zorg over uw kind, kunt u op een ander moment een afspraak maken met 
de betreffende leerkracht. Mocht u na het kijkje in de klas nog naar een ander informatieronde willen, zorg dan dat u 
tijdig in die groep aanwezig bent.  
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Wij stellen het zeer op prijs wanneer u aanwezig kunt zijn, het is niet de bedoeling dat er kinderen meekomen op 
deze avond. 

 
Met vriendelijke groet,  
Team de Ster 

 

19.00-
19.30 
 

Informatie ronde 1 2 3 4 5 6   

19.30-
19.35 

Kijkje in klas en  
doorschuifmoment naar evt. 
volgende groep 

       

19.35-
20.05 
  

Informatie ronde 2 2 3 4 5 6 7  

20.05-
20.10 

Kijkje in klas en  
Doorschuifmoment naar evt. 
volgende groep 

       

Vanaf 
20.10 

Informatie ronde 3 voor  gr. 7 + 8 
(lokaal groep 8). 

Deel 1 20.10 - 20.40 uur voor groep 7 en 8: informatie over het 
traject Voortgezet Onderwijs.  
Deel 2 20.40 - 21.10 uur voor alleen groep 8: specifieke groep 8 
activiteiten (+musical en het schoolkamp). 
 


