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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 
https://nummereen.com 
 
 

 

Van de schoolagenda 
(zie ook website: “Kalender”) 

3 juli 
19.30 uur: Afscheidsavond groep 8 
4 juli 
11.30 uur: Ophoepelen groep 8 
5 juli  
Calamiteitendag: alle kinderen vrij! 
8 juli t/m 16 augustus 
Zomervakantie 
19 augustus 
1e schooldag 
26 augustus 
Sterrenkijker 
2 t/m 5 september 
Startgesprekken 
9 september 
Sterrenkijker 
20.00 uur: MR vergadering 
17 september 
19.00 uur: informatie- 
avond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Bijna vakantie! 
Nog ’n kleine week te gaan en dan gaat de schooldeur 6 weken op 
slot. Verdiende vakantie, want er is weer een jaar hard gewerkt! 
Hierbij een groot compliment voor uw/onze kinderen, alle 
medewerkers en ouders/verzorgers voor alle “zweetdruppeltjes” 
die het afgelopen jaar weer zijn geïnvesteerd. Fijne vakantie 
toegewenst en graag tot ziens op 19 augustus! De school is 
gedurende de vakantie via mail bereikbaar: infodester@skozok.nl.  
 

KWIK Show 
Afgelopen vrijdag hebben we alle vrijwilligers die zich dit schooljaar 
op school in hebben gezet om ons te helpen ons onderwijs zo goed 
mogelijk te verzorgen een mooie show aangeboden. Hierbij 
nogmaals onze hartelijke dank voor uw ondersteuning in het 
afgelopen schooljaar. Natuurlijk ook voor de mensen die deze 
ochtend niet aanwezig konden zijn. 

 
Gymrooster 2019-2020 
 

Maandagmiddag Groep 7 en groep 8 
o.l.v. meester Ties 

Dinsdagmiddag Groep 5 en groep 6 
o.l.v. meester Ties 

Donderdagmiddag Groep 3 en groep 4 
o.l.v. de eigen leerkrachten 

 
De kinderen dienen, naast goede gymschoenen, een sportbroekje 
en shirt of gympakje te dragen. Wilt u erop toezien dat de 
gymkleding niet onder de andere kleding wordt gedragen? 
Oorbellen, horloges en andere sieraden mogen niet gedragen 
worden tijdens de les. Wilt u tevens de kinderen op de dag dat zij 
lichamelijke oefening 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.  
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Groep 1 en 2 
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen dagelijks in de speelzaal op school. Ze hebben hiervoor gymschoenen, 
voorzien van hun naam, nodig die we bewaren in een bak in de speelzaal. We willen u vragen we om uw kind 
gemakkelijke kleding en schoenen aan te doen, die hij of zij zelf aan en uit kan trekken. 
 
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 1 t/m 4 en voor groep 7 Saturnus.  
Waterdag 
Wat was het fijn en wat hebben we ons vermaakt! We hebben met waterpistolen en 
sponsen elkaar nat mogen maken.  Ook hebben we met water mogen schilderen! 

 
 
 
Buiten werken 
Wij werken buiten aan grammatica. Lekker nu het 
buiten is afgekoeld!! 

 
Eikenprocessierups 
De afgelopen weken hebben we op ons schoolplein last gehad van de eikenprocessierups. De betreffende boom is 
inmiddels schoongemaakt door een professioneel bedrijf. Daar hebben we helaas even op moeten wachten. In de 
tussentijd hebben we de rupsen zelf zoveel mogelijk verwijderd. In het najaar wordt deze boom gekapt. In plaats van 
deze eikenboom zal er een andere boom terug geplaatst worden.  
 
Herinnering: 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 5 juli a.s. definitief een vrije dag. 
 
Gegevens SKOzapp 
Ter informatie: Op het moment waarop kinderen van school worden uitgeschreven (bijvoorbeeld vanwege 
verhuizing of overstap naar een andere school), kunnen door betreffende ouders geen foto’s en gegevens meer van 
de app worden ingezien. 
 
Personele bezetting groep 3 en 4 
Zoals in de vorige Sterrenkijker vermeld, heeft juf Nicky vanaf het begin van het schooljaar tot aan de Kerstvakantie 
zwangerschapsverlof. Haar vervanging wordt ingevuld door juf Heidi. Het plaatje ziet er, van augustus tot en met 
december, als volgt uit: 

 Groep 3 Groep 4 

Maandag Juf Veerle Juf Kim 

Dinsdag Juf Veerle Juf Kim 

Woensdag Juf Heidi Juf Kim 

Donderdag Juf Veerle Juf Heidi 

Vrijdag Juf Veerle Juf Heidi 

 
Nà de Kerstvakantie zal het rooster van de personele bezetting in groep 3 en 4 er enigszins anders uit gaan zien: 

 Groep 3 Groep 4 

Maandag Juf Veerle Juf Kim 

Dinsdag Juf Veerle Juf Nicky 

Woensdag Juf Veerle Juf Nicky 

Donderdag Juf Nicky Juf Kim 

Vrijdag Juf Veerle Juf Kim 
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Vanuit de Bibliotheek op school 
Zomerlezen 
Om het leesniveau op peil te houden is het belangrijk dat kinderen ook in de zomervakantie eens een boek pakken. 
Als school en bibliotheek hebben wij daarbij de hulp van ouders nodig. Geef het goede voorbeeld, lees voor en 
stimuleer kinderen om ook in de vakantie te lezen! 
Hieronder volgen een aantal tips, die ook in de laatste Boekenkringen aan bod zijn gekomen in de klas.  
 

De VakantieBieb is het zomercadeau van de Bibliotheek: een app met e-books voor iedereen. 
Van 1 juni tot 31 augustus is de Vakantiebieb open. Lekker lezen achterin de auto of op het 
strand op smartphone of tablet. Ideaal om op vakantie op een leuke manier aan het 
leesniveau te werken. Voor het downloaden van de app en meer informatie: 
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 en dat zijn alle 
leerlingen. Luisterlezen kan een hulp zijn voor kinderen met dyslexie. Op deze manier 
kunnen zij zonder teveel inspanning, hun woordenschat uitbreiden, maar het is ook ideaal op 
vakantie.    
         
Via de website www.bibliotheekdekempen.nl krijgt u   gratis toegang tot de digitale 
prentenboeken van BereSlim. Vraag de code aan! De boeken zijn geschikt voor kinderen van 
2 tot 7 jaar. Er wordt voorgelezen en interactief voorgelezen. Bij het interactief voorlezen 
worden tijdens het voorlezen vragen gesteld. De boeken zijn te bekijken laptop/pc. Door de 
app Puffin browser te downloaden, zijn de boeken ook op een tablet te bekijken. 

 
Ik wens u en uw kinderen een fijne, zonnige vakantie met veel leesplezier! 
Hilde Crielaars-Thunnissen, 
Lees-/mediaconsulent Basisschool De Ster 
 
Boeken lenen einde schooljaar 
Op woensdag 3 juli is de bieb voor de laatste keer open (althans voor dit schooljaar). Hilde komt op deze ochtend in 
verschillende groepen uitleg geven over het zomerlezen. Het is de bedoeling dat de gelezen boeken worden 
ingeleverd, sowieso door de kinderen van groep 8. Er is een mogelijkheid om op deze dag boeken te lenen, zodat de 
kinderen kunnen lezen in de zomervakantie. Er wordt uitgegaan van een uitleen van maximaal 5 boeken. Het 
reserveren van boeken is vanaf heden niet meer mogelijk, wel bij de vestigingen van de bieb of via hun website. 
Vrijdag 5 juli is de bieb gesloten. 
Veel (lees)plezier in de zomervakantie! 
 
Eindfeest en vrolijke stoet groep 8 
Op donderdag 4 juli is het dan echt zover: Het eindfeest van groep 
8! Een vrolijke stoet door het dorp. We zouden het leuk vinden als 
jullie allemaal langs de route staan om hen toe te juichen. 
Aanvang stoet: 19:00u 
De route : parkeerplaats ZSC – Lange Akkers – Heuvel – Steenovens 
– Hoefakkers – Aan de Heerstraat – Heuvel – Beukenlaan – 
Meanderstraat – Dorpstraat – Plataanstraat – Lindenstraat – Meidoornstraat - Kerkstraat – Dorpstraat – ‘Het Wapen 
van Westerhoven’.  
 
Bij ‘Het Wapen van Westerhoven’ zullen de kinderen op feestelijke wijze worden ontvangen, waarna hun feestavond 
begint. We hopen jullie in groten getale te zien langs de route, zodat we er een onvergetelijk afscheidsfeest van  
kunnen maken! 
 
 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.bibliotheekdekempen.nl/
http://www.bing.com/images/search?q=bereslim&view=detailv2&&id=26F059E51694967669895E9AF5789C45B38A329E&selectedIndex=3&ccid=6%2brI7e%2bN&simid=608035647799757457&thid=OIP.Mebeac8edef8dcbfb15d5bfeaadbc8835o0
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Gevraagd: breigaren 
Ik ben Annemiek Das, de oma van Fay en Ize. Ik ben bezig met een project voor een ontwikkelingsland. 
Namelijk het haken/ breien van dekentjes. Daar gaat veel garen in zitten. 
Nu is mijn vraag: Zijn er misschien nog moeders/ oma's die breigaren ( geen katoen) over hebben en hier niets meer 
mee doen? Geef het dan uw (klein)kinderen mee naar school en dan word het goed besteed. 
 
M.v.g. 
Annemiek Das 

 
 
Vanuit de Typetuin 
Herinnering: Schrijf in voor 1 augustus voor die extra korting!  
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Na de zomervakantie wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden. 
 
Wanneer is de typecursus? 

Startdatum: maandag 30 september 2019 

Lestijd: 16:45 tot 17:45 uur 

Leslocatie: St. Gemeenschapswerk De Rietstek, Hennepstraat 6 a 5561 AC RIETHOVEN 

 
Waarom zou ik mijn kind(eren) nu al inschrijven? 
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Wanneer je jouw kind(eren) voor 1 augustus inschrijft krijg je een leuke korting. Weet je de nieuwe planning nog niet 
van bijvoorbeeld de voetbaltraining, geen probleem! Bij de Typetuin kun je tot 2 weken voor de start kosteloos 
annuleren. Let op, vol = vol! 
 

Prijs cursus Korting tot 1 augustus Je betaalt tot 1 augustus 

€175,- €15,- €160,- 

 
Kenmerken de Typetuin 
De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. 
Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie. 
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 
Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 
 
Inschrijven is een fluitje van een cent 
1) Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van 
de cursuslocatie van jouw keuze.  
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus” (de korting wordt automatisch verrekend). 
5) Rond de inschrijving verder af.  
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
Team van de Typetuin 
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