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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”)  
4 oktober 
Dierendag 
5 oktober 
Staking: school gesloten 
4 t/m 15 oktober 
Kinderboekenweek 
6 oktober 
11.45 uur: kijkje bij  
de Sterren 
16 t/m 20 oktober 
Herfstvakantie 
23 oktober 
Sterrenkijker 
Luizencontrole 
31 oktober 
11.15-12.30 uur 
Maandafsluiting  
Giraffen, Dolfijnen en 
Saturnus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Vanuit groep 0-1 Leeuwen 
Bezoekje aan de peuterspeelzaal 
Op maandag 23 oktober a.s. mogen de Leeuwen een bezoekje gaan 
brengen aan de peuterspeelzaal. We lopen dan naar 't Eikehofje, 
eten daar ons fruit en mogen ook nog even samen met de peuters 
spelen. Zo kunnen de peuterjuffen zien hoe groot wij al zijn 
geworden en de peuters die bijna 4 worden kunnen vast zien bij 
welke kinderen ze in de klas komen. Mocht het die dag te slecht 
weer zijn, wordt het verzet naar een andere dag in die week.  
 
Vanuit groep 7 Saturnus en 8 Neptunus 
Nationale Voorleeswedstrijd 
De Nationale Voorleeswedstrijd bestaat dit 25 jaar en ook wij gaan 
deelnemen! De wedstrijd richt zich op leerlingen uit groep 7 en 8. 
De leerlingen zijn vorige week geïnformeerd en hebben een 
informatie ouderbrief meegekregen. We gaan op zoek naar onze 
schoolkampioen, die ons gaat vertegenwoordigen tijdens de 
regionale finale. Hierop volgt een provinciale en landelijke finale. 
Vorig jaar kwam de winnares uit onze provincie Noord-Brabant. Wie 
weet dit jaar weer!! Leerlingen kunnen zich voor deze wedstrijd 
inschrijven t/m 13 oktober. We hopen op veel aanmeldingen. Voor 
meer info verwijzen we naar de website 
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl 
 
Staking 5 oktober: school gesloten 

 
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek 2017 loopt van 4 tot en met 15 oktober 2017. 
Het thema is: Griezelen. Gruwelijk eng! Zoals ieder jaar zullen wij 
hier op school ook aandacht aan besteden. Via deze link komt u bij 
het themalied dat Kinderen voor Kinderen in het kader van de 
Kinderboekenweek heeft gemaakt. Ook hiermee proberen we de 
kinderen deze dagen te enthousiasmeren. Op woensdagochtend 11 
oktober krijgen de kinderen een voorstelling aangeboden binnen 
het thema van de Kinderboekenweek. We gaan daarvoor naar de 
Buitengaander. Meer informatie over de Kinderboekenweek vindt u 
op www.kinderboekenweek.nl  
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Kinderboekenweek bij Bibliotheek De Kempen 
Van 4 tot en met 15 oktober wordt de jaarlijkse Kinderboekenweek gehouden. Bibliotheek De Kempen heeft een 
gevarieerd programma gemaakt met veel activiteiten in de bibliotheekvestigingen. Er is een griezelselfie-wedstrijd, 
een Kinderboekenbal, een Kinderboekenfeest, diverse voorstellingen en uiteraard wordt er ook voorgelezen! 
Voor meer informatie zie: www.bibliotheekdekempen.nl 
 
KinderZwerfboek: Maak ruimte in je boekenkast en breng kinderboeken bij de bieb van school! 
Op woensdag 4 oktober is het Nationale Kinderzwerfboekdag. In heel Nederland worden op deze 
dag kinderboeken uit zwerven gestuurd. Ook onze school doet mee! Wij roepen kinderen op om 
op 4 oktober gelezen kinderboeken bij ons te brengen. 
Breng of haal een zwerfboek! 
De Kinderboekenweek start op 4 oktober. Kinderzwerfboek, een initiatief van Nationaal Fonds 
Kinderhulp, vindt dat er boeken moeten zijn voor álle kinderen. Lezen is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling van 
ieder kind. Daarom roepen wij kinderen op om ruimte te maken in hun boekenkast en gelezen boeken uit zwerven te 
sturen. Zo gaan steeds meer boeken zwerven en kan ieder kind in Nederland een leuk kinderboek lezen. 
Leuk om te weten is dat we inmiddels 220 boeken in onze collectie van het KinderzwerfboekStation hebben! Dank aan 
alle kinderen (en ouders) die al hebben ‘gedoneerd’. 
Wat is een KinderzwerfboekStation? 
Bij de bieb op school is een KinderzwerfboekStation geopend, een plek waar zwerfboeken zich thuis voelen. Kinderen 
halen hier een boek om thuis te lezen en kunnen het terugbrengen naar school of ergens achterlaten voor een ander 
kind. Een zwerfboek kan je tegenkomen in wachtkamers, treinen, scholen, kinderboerderijen en natuurlijk in een ander 
KinderzwerfboekStation. Voor meer informatie en de adressen van KinderzwerfboekStations: 
www.kinderzwerfboek.nl  
 
Even voorstellen… 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is juf Yvette, ik ben 23 jaar oud en ik kom uit Valkenswaard. Het komende half jaar ben ik te vinden in 
groep 2 Giraffen bij juf Petra waar ik mijn eerste stage ga lopen. Ik studeer de Pabo aan Hogeschool de Kempel en 
kijk er heel erg naar uit om veel te gaan leren van en aan de kinderen en leraren op de Ster. Tot in de klas! 
Groetjes juf Yvette 
 
Hallo allemaal! 
Ik ben juf Amber en ik ben 17 jaar oud. Ik heb de havo afgerond en studeer nu aan Hogeschool de 
Kempel in Helmond. Ik woon in Borkel, een klein dorpje bij Valkenswaard. Daar woon ik samen met 
mijn ouders en mijn zusje. Ik werk met veel plezier bij Hoeveijs en in mijn vrije tijd doe ik graag leuke 
dingen met vriendinnen en bouw ik bloemencorso- en carnavalswagens. Ik loop komend halfjaar 
stage in groep 4 Dolfijnen op deze basisschool. Ik heb er heel veel zin in om er samen met de 
kinderen en leuk en leerzaam halfjaar van te maken. Ik ben er elke dinsdag en soms ben ik er een 
hele week. Tot ziens! 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Elke van Herk, 23 jaar oud en woon samen met mijn vriend in Borkel & Schaft. In mijn vrije tijd ga ik graag 
met mijn vriendinnen uit eten en de bossen in met de honden. Ook fotografie behoort tot mijn hobby’s. Momenteel 
werk ik bij Kinderdagverblijf Mira (sinds 2012) en volg ik een opleiding kinderopvang niveau 4 & onderwijsassistent. Ik 
mag vol enthousiasme vertellen dat ik vanaf september 2017 tot juni 2018 bij u op de basisschool stage 
mag komen lopen op dinsdagochtend. Werken met kinderen is prachtig omdat je ze ziet ontwikkelen en 
groeien tot hun echte eigen ik. Om daarbij te mogen helpen en stimuleren is de reden dat ik in de 
kinderopvang werk en nu stage kom lopen. Ik heb er erg veel zin in! Voor vragen sta ik altijd open je kunt 
mij vinden bij groep 0-1 Leeuwen op dinsdagochtend.  
Groetjes, juf Elke 
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Tussenschoolse opvang (TSO) 
Wanneer u uw kind(eren) af wilt melden voor de TSO, dient dit altijd te gebeuren via de website (www.tso-
assistent.net). Wanneer de website onverhoopt niet te bereiken is, dan kunt u bij wijze van uitzondering telefonisch 
contact opnemen met de coördinator (06-13592502). In alle gevallen dient het afmelden te gebeuren voor 11.30 uur 
van de betreffende dag.  
 
Nieuws vanuit Art4U: betreffende groep 1 Leeuwen en groep 2 Giraffen 
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