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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?’ 
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: 
 

 

 

 

 

Ophalen kinderen groep 0-1-2 Leeuwen en 2-3 Kameleons 
Betreffende het ophalen van kinderen uit groep 0-1-2-3 is de 
organisatie m.i.v. aanstaande maandag gewijzigd. Dit doen we om 
ouders/verzorgers wat meer fysieke ruimte te bieden terwijl ze op 
hun kind wachten. 
Ouders/verzorgers kunnen zich verzamelen rond de zandbak, op het 
lage gedeelte van de kleuterspeelplaats. Kinderen komen door de 
lokaal-buitendeur naar buiten en zoeken hen op. Iedereen verlaat 
het schoolterrein vervolgens door de grote poort van de 
onderbouw. 
We willen u met nadruk wijzen op het respecteren van de 1,50 m 
afspraak tijdens het wachten op uw kind èn bij het verlaten van de 
speelplaats door de poort. 
Let op: voor het brengen van kinderen gelden nog de “oude” 
afspraken. Tijdens het brengen kunt u de speelplaats niet betreden. 
 
Toelaten externe begeleiders op school 
Door strengere coronamaatregelen is het vanaf volgende week niet 
meer toegestaan externe begeleiders op school toe te laten. Met 
externe begeleiders bedoelen we specialisten die kinderen onder 
schooltijd, op school, behandelen n.a.v. een specifieke leer- of 
ontwikkelingsvraag. 
We gaan hier als volgt mee om: 
-Externen worden niet toegelaten, we bieden de mogelijkheid om 
de begeleiding thuis te laten plaatsvinden. Organisatie daarvan 
(tijdstip en reizen van school naar huis en terug) ligt bij ouders in 
overleg met de betreffende leerkracht/begeleider (ouders hebben 
verantwoordelijkheid tijdens de momenten van vervoer). 
-Begeleiding online, op school, kan een overweging zijn. De 
betreffende leerkracht en begeleider nemen daarin een besluit 
i.o.m. ouders. 
-Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan een externe op school 
worden toegelaten, e.e.a. wordt voorgelegd aan directie en 
kwaliteitsondersteuner, zij hebben daarin beslissingsbevoegdheid 
Wat vragen wij van ouders? 
- Indien uw kind van dergelijke begeleiding gebruik maakt, neem dan 
even contact op met de leerkracht/de betreffende begeleider, om 
samen tot het beste arrangement te komen. 
 
Verjaardag vieren 
Zoals u weet kunnen we momenteel helaas, wegens de corona 
maatregelen, geen ouders in het schoolgebouw toelaten. Hierdoor 
kunnen ouders ook niet aansluiten bij het vieren van de verjaardag 
in de klas. We zorgen ervoor dat de verjaardag van uw kind op een 
prettige manier gevierd wordt!  
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Vervanging afwezige leerkrachten 
Op 17 september jl. ontving u een schrijven van ons College van Bestuur waarin zorg werd uitgesproken over het 
realiseren van vervanging bij afwezigheid van leerkrachten. Het is niet meer vanzelfsprekend dat we bij afwezigheid 
terug kunnen vallen op een invaller. Dit heeft o.a. te maken met het tekort aan leerkrachten en de corona 
problematiek. U mag er vanuit gaan dat we alles in het werk stellen om een groep waarvan de leerkracht uitvalt op 
school te houden. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er tóch een groep naar huis zou moeten, dan proberen we 
de thuisperiode zo kort mogelijk te houden en zullen we zorgen voor passend thuiswerk. We zullen u tijdig informeren 
over een dergelijke situatie, waarbij u ervan uit mag gaan dat een groep nooit op de eerste dag waarop een probleem 
zich voordoet naar huis wordt gestuurd. Houd u er in ieder geval rekening mee dat dit soort situaties zich doorgaans 
op een onverwachts moment aankondigen.  
 
Hoofdluis 
Voorlopig is het voor ons niet mogelijk om structurele hoofdluiscontrole op school te laten plaatsvinden. Hierover 
hebben we u al eerder ingelicht. Dit betekent vanzelfsprekend dat we van u, ouders, verwachten uw kind(eren) 
regelmatig op hoofdluis te controleren. Indien u hoofdluis of neten constateert bij uw kind(eren), worden we daar 
graag van op de hoogte gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het RIVM: 
https://www.rivm.nl/hoofdluis. Dank voor uw medewerking.  
 
Herinnering: 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. (uiterlijk donderdag 8 oktober a.s.) doen? Pas wanneer wij alle 
toestemmingsformulieren hebben ontvangen, kunnen wij bijv. de klassenlijsten gaan verstrekken.  
 
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 6 Jupiter en groep 2-3 Kameleons.  
 
Verkeersbord voor groep 6. 
Huiswerkopdracht: ontwerp een eigen verkeersbord.  Zie hier enkele resultaten! 

 
Lettermuur voor groep 2 en 3 
Vanaf vandaag heeft groep 2 ook een weektaak! Ze hebben 2 taakjes...de spellenhoek en 
de lettermuur. Groep 3 heeft deze week ook de lettermuur op de weektaak staan. Zo 
komen ze elkaar tegen. Er hangen al verschillende vaders, moeders, broers en zussen op 
de wand! Foto’s nog niet meegegeven? Deze week laatste kans :). 
 

 
Even voorstellen… 
Hoi mijn naam is Dorieke, ik ben tweedejaars PABO-student aan de Kempel in Helmond. Ik 
ben 19 jaar oud en kom uit Luyksgestel. Iedere dinsdag en af toe op donderdag loop ik stage 
in groep 7 bij Juf Petra. Samen met de klas gaan we er een leuke periode van maken!  
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Vanuit de MR: even voorstellen…. 
Ik ben Lonneke Caris en vanaf dit jaar zal ik de voorzitter zijn van de MR. Ik ben 45 jaar, getrouwd 
met Franklin Caris en woon aan de Ekkerweg in Westerhoven. 
Wij hebben samen 3 dochters. De oudste 2 zitten al op de middelbare school (Were Di en De Rooi 
Pannen) en onze jongste, Roos, zit in groep 7. Dit betekent dat ik 2 jaar zitting kan hebben in de 
MR.  
Zelf werk ik op een basisschool in Aalst-Waalre. Daar zorg ik voor de computers en mag ik de meer-
begaafde kinderen begeleiden.  
Daar ben ik al 23 jaar betrokken bij het onderwijs, van de groepen 1-2 tot 7 heb ik onder mijn hoede gehad.  
Mijn doel in de MR is het zicht hebben op de ontwikkelingen die spelen in de school en in openheid het overleg in te 
gaan. 
Hierbij sta ik open voor uw visie op zaken die spelen binnen de school en stel ik uw mening zeer op prijs. 
Hiervoor kunt u altijd mailen naar mrdester@skozok.nl, t.a.v. Lonneke Caris, of me aanspreken als u me ziet. 
 
Hallo!  
Mijn naam is Sanne Jaspers, 37 jaar oud en getrouwd met Maarten. 
Onze kinderen gaan sinds kort beiden naar basisschool de Ster. Cas is dit schooljaar gestart in 
groep 1 en Elin draait al enkele jaren mee en zit nu in groep 3. Met mijn rol in de MR hoop ik een 
positief kritische bijdrage te kunnen leveren. Heb je vragen, mocht je ergens tegenaan lopen, laat 
het me weten!  
 

Beste ouders verzorgers,  
Als nieuw MR-lid wilde ik mij graag even aan jullie voorstellen. 
Mijn naam is Matthieu Snoeks. Ik woon samen met mijn vrouw Femie en onze twee dochters Karlijn 
(groep 7) en Annabel (groep 4) inmiddels alweer drie jaar in het gezellige Westerhoven. In het 
dagelijks leven sta ik voor de klas als docent Engels op een VMBO school in ’s-Hertogenbosch. Met 
veel interesse en nieuwsgierigheid ga ik proberen om samen met mijn collega MR-leden de belangen 
van de ouders van onze school te vertegenwoordigen in de medezeggenschapsraad.  
 

Vanuit Nummereen 
De zomervakantie lijkt alweer ver achter ons te liggen en het zomerse weer ook… We hebben met de Clup een frisse 
start gemaakt aan het begin van het schooljaar. En wat jullie waarschijnlijk niet is ontgaan, is dat het peuterprogramma 
sinds het nieuwe schooljaar ook gebruik maakt van onze ruimte. 
De maand september stond voor ons in het teken van natuur, want het was de Groene Maand! We hebben omtrent 
dit onderwerp verschillende activiteiten ondernomen, waaronder pompoensoep en kruidenboter maken, een 
speurtocht in het bos, het blotevoetenpad bewandelen en een zandkasteel gebouwd met zelfgemaakte modder. 
Tegen het einde van de maand hadden we iets te vieren, namelijk: onze jaarlijkse feestweek! We vierden in deze week 
alle verjaardagen van de pedagogisch medewerkers door middel van feestelijke activiteiten. Voorgaande jaren werden 
de ouders ook uitgenodigd op de feestavond, maar helaas kwam deze festiviteit dit jaar te vervallen wegens Corona. 
Ondanks dat hebben we een fantastische en feestelijke week erop zitten. We speelden oud Hollandse spelletjes, bingo 
en nog veel meer… Een groot feest dus! 
Groetjes de juffen van de Clup in Westerhoven 
 


