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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 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 4 Dolfijnen.
Complimentenkring
Vandaag zijn we gestart met de complimentenkring. Bij de start
van de dag trokken de kinderen een naamstokje. Op het einde van
de ochtend gaven de kinderen een compliment aan degene die op
hun stokje stond. Ze konden het goed voor elkaar geheim houden.
Er werden al hele mooie complimenten geven.
Hoekwerk lezen
Twee keer in de week starten we ‘s morgens met kiezen op het
kiesbord voor het hoekenwerk lezen. Bij elk thema zijn er nieuwe
hoeken. Deze periode werken we in de volgende hoeken: spel
woordzoeker, zoekboek Nederland, oefenen met woordrijtjes,
lezen in de leeshoek en begrijpend lezen met het varia speelbord.

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

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
28 oktober
Sterrenkijker
20.00 uur: MR vergadering

Op dit moment krijgt
déze kapstokregel
bijzondere aandacht:

Nieuws vanuit de Bibliotheek op school
Een nieuw schooljaar vol leesplezier!
Het schooljaar is weer begonnen, ook de Bibliotheek op school is
weer open. Lees-/mediaconsulent Martijn Haneveer zal vanaf dit
schooljaar werkzaam zijn op alle SKOzoK-scholen in de gemeente
Bergeijk. Zij komt 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 de lees/mediaconsulent als deze bij je op school is.
Kinderboekenweek ‘Reis mee’
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema
‘Reis mee!’, gaat dit jaar over vervoersmiddelen en reizen. Op
scholen en in de bibliotheek is er dan veel aandacht voor
kinderboeken over reizen en voor de boeken die bekroond zijn met
een griffel of penseel.
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De lees-/mediaconsulent geeft veel aandacht aan mooie nieuwe boeken in de klassen. Ook in de Bibliotheek worden
veel leuke activiteiten georganiseerd.
Op zaterdag 5 oktober, 10.00 -10.30 uur wordt er voorgelezen in Bibliotheek Bergeijk. Op donderdag 10 oktober
komt Hans Nordsiek in de bieb iets vertellen over zijn leven als piloot aan de hand van zijn nieuwe boek. Om 15.3016.00 uur voor kinderen van 4-8 jaar. Van 16.15-16.45 zijn kinderen van 9 tot 12 jaar welkom. Beide activiteiten zijn
gratis, maar vergeet je niet aan te melden!.
In Theater de Kattendans worden bezoekers meegenomen op een muzikale reis in de voorstelling Uit de bocht op
woensdag 9 oktober om 14.30 uur voor kinderen vanaf 4 jaar.
Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl/kinderboekenweekvoor een overzicht van alle activiteiten in de
bibliotheekvestigingen.
DigiBiebLab
Experimenteren met een 3D-printer, robots of een echte lasersnijder? Leren programmeren en coderen of zelf een
robot bouwen? Voor kinderen in de Kempen ligt dit binnenkort binnen handbereik dankzij het gloednieuwe
DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen.
In het DigiBiebLab van de Bibliotheek valt van alles te leren, doen en ontdekken. Zo zijn er de LittleBits, waarmee je
elektronische circuits en zelfs een eigen robot kunt bouwen. De vrolijke robot Dash, die je met verschillende apps de
basis van het programmeren leert. Een greenscreen, waarmee je kennis maakt met de special effects die gebruik
worden in de filmindustrie. Ook kun jezelf dingen ontwerpen en maken met de lasersnijder, 3D-printer en een
vinylplotter.
Benieuwd naar de workshops? Kijk in de online agenda van Bibliotheek De Kempen en meld je aan.
Dyslexie Community
Ken je de Dyslexie Community al? Deze groep is voor iedereen die op één of andere manier met dyslexie in
aanraking komt. Als ouder, professional, of omdat je het zelf hebt. Voel je vrij berichten te schrijven, informatie te
delen en vragen te stellen. Met dit initiatief wil Bibliotheek De Kempen mensen bij elkaar brengen om ieders
krachten te bundelen. Je kunt de groep vinden op Facebook. Zoek op ‘Over dyslexie gesproken: kennisdeling &
ontmoeting’ en klik op ‘lid worden’.
Nog meer nieuws over dyslexie. Yoleo: gratis voor alle jeugd-bibliotheekleden
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te maken! Door te lezen
op de website van Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Lezen met
Yoleo is ook makkelijk, doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen. Via 'Nieuw boek zoeken' is het mogelijk om
te bladeren in het aanbod maar ook om gericht te zoeken op 'soort boek', 'leeftijd' en 'leesniveau'. Je kunt deze
leesgame gratis gebruiken met een jeugdabonnement van de Bibliotheek. Kijk op: www.yoleo.nl, registreer je en vul
je pasnummer en wachtwoord in.
Veel leesplezier!
Nieuws vanuit Nummereen
Peuterprogramma Westerhoven
Bij het peuterprogramma zijn we begonnen met het thema: ‘ik ga naar de dierentuin’. De themahoek is omgetoverd
tot een dierentuin, compleet met kassa en dierenhokken met knuffels erin. De pedagogisch medewerkers spelen
rollenspellen met de kinderen om ze in hun ontwikkeling te stimuleren. En natuurlijk gaan we ook lekker knutselen;
van een schoenendoos maken we een dierenhok, giraffevlekken vingerverven, zebrastrepen plakken en een
schrijfpatroon oefening van een springende kangoeroe. Bij de zand en water tafel kunnen de peuters met
speelgoeddieren in de modder spelen om ze daarna te wassen en weer schoon en droog te maken.
In de week van 23 tot en met 27 september vindt de jaarlijkse opa en oma week plaats. De opa’s en oma’s zijn dan
van harte welkom om een kijkje te nemen bij het peuterprogramma.
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