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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”) 
27 september 
11.15 uur: Maandafsluiting Giraffen, 
Dolfijnen en Saturnus 
28 september 
Studieochtend: alle leerlingen vrij! 
1 oktober 
19.45 uur: MR vergadering 
3 oktober 
20.00 uur: Jaarvergadering OR 
3 t/m 14 oktober 
Kinderboekenweek 
4 oktober 
Dierendag 
8 oktober 
Sterrenkijker 
15 t/m 19 oktober 
Herfstvakantie 
22 oktober 
Luizencontrole 
29 oktober 
Sterrenkijker 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

Vanuit groep 7 Saturnus 

Afsluiting thema 'Afrika en Azië’ 
Over 2 weken gaan we het thema ‘Afrika en Azië’ in groep 7 
afsluiten. We willen hier graag iets speciaals van maken en gaan 
daarom bami met satésaus en kroepoek bereiden. Voor deze 
maaltijd kunnen de kinderen ingrediënten meenemen. Op de 
schuifdeur zal vanaf vandaag een lijst hangen, waarop je kan 
aangeven wat je mee wil nemen. We gaan koken op vrijdag 5 
oktober, de ingrediënten kunnen ingeleverd worden aan het begin 
van die week. 
 
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 7 Saturnus. Zij schreven 
op 17 september jl. over de week tegen pesten. 
 
Week tegen pesten 
Deze week (van 17 t/m 21 september) is de 'week tegen pesten'.  
Vanochtend hebben we een aflevering gekeken van de 'anti-pest-
club', waarin Anne-Mar hulp biedt bij het oplossen van pestgedrag 
in een groep 6/7. Naar aanleiding van deze uitzending hebben de 
leerlingen genoteerd wat ze weten over pesten. Alles wat is 
genoemd verzamelden we in een woordweb op het bord (zie 
foto).  
Morgen gaan we aan de slag met een opdracht waarbij we 
aandacht hebben voor de 4 rollen binnen een groep. Het doel 
hiervan is het verkrijgen van (meer) inzicht, iedereen in een klas 
heeft een bijdrage. Mocht je zoon / dochter geïnteresseerd zijn, 
deze week is er dagelijks een nieuwe aflevering beschikbaar op 
NPO Zapp om 17.15 uur. 
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Bericht vanuit de Sint Commissie 
Beste ouders/verzorgers, 
Sinterklaas is nog niet eens in het land, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang! Daarom zijn we nu al op zoek 
naar ouders die ons willen helpen met pepernoten bakken.  
 
Op vrijdag 23 november gaan ouders met maximaal acht kinderen uit verschillende 
groepen thuis aan het werk. Hoe meer ouders zich aanmelden, hoe kleiner we de 
groepen kunnen maken. Een paar dagen van te voren kun je op de lijsten die in de 
hal hangen zien welke kinderen er in jouw groepje zitten.  
Om 08.30 uur kun je je groepje op school komen halen. Ook krijg je dan het recept 
en alle ingrediënten mee. Rond 11.00 uur zien we de kinderen graag weer terug op 
school waar ze weer terug gaan naar hun eigen klas om alvast een beetje van de 
pepernoten te smullen! 
 
Vind je het leuk om met een aantal kinderen pepernoten te bakken en heb je tijd op vrijdag 23 november, geef je 
dan snel op!! 
Laat ook even weten of je wel of geen hulp nodig hebt bij het vervoeren van de kinderen en of je graag je eigen kind 
in je groepje wil hebben. Opgave graag voor 1 november via: noorvanlankveld@outlook.com 
 
Alvast bedankt en veel bakplezier!! 
Groetjes van de Sint Commissie 
 
In verband met excursies, uitstapjes, etc. 
Wat zijn de regels voor het vervoer van kinderen in de auto? 
Kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moet u in een goedgekeurd autokinderzitje vervoeren. Dit 
moet zowel voorin als achterin de auto. Kinderen groter dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto de 
autogordel om. 
 
Kind voorin of achterin de auto 
U mag kinderen zowel voorin als achterin de auto vervoeren. Dit maakt voor de veiligheid weinig verschil. Wel is het 
veiliger kinderen (baby’s) zo lang mogelijk tegen de rijrichting in te vervoeren. Gebruik autokinderzitjes bij vervoer 
van andere kinderen. 
Van ouders en verzorgers wordt verwacht dat ze voor hun kind een autostoeltje in de auto hebben. 
Maar er rijden misschien ook wel eens andere kinderen mee. Voor hen kan niet altijd een kinderzitje aanwezig zijn. 
Bij dit soort vervoer over beperkte afstand (maximaal 50 kilometer) volstaat gebruik van de gordel op de 
achterplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen). Kinderen vanaf 3 jaar en langer dan 1,35 
meter mogen, als er geen autogordel is, zonder gordel op de achterbank zitten. Mèt gordel mogen ze ook op de 
voorste zitplaats zitten (bron: www.rijksoverheid.nl). 
 
Herinnering: Jaarvergadering OR  
Woensdag 3 oktober a.s. om 20.00 uur vindt de OR-jaarvergadering plaats. Tijdens deze jaarvergadering, die aan het 
begin van elk schooljaar wordt gehouden, legt de Ouderraad (financiële) verantwoording af over het afgelopen 
schooljaar en worden de plannen voor het komende schooljaar gepresenteerd. Wij nodigen alle ouders van harte uit 
om deel te nemen aan de jaarvergadering. Hopelijk tot 3 oktober!  
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Herhaalde oproep: Ouderparticipatie op de Ster 
Onze oudervereniging organiseert al vele jaren activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, 
Koningsdag etc.  Daarbij wordt ook (bijna) altijd de hulp van andere ouders ingeroepen. We 
hebben helaas moeten constateren dat het steeds moeilijker is om (voldoende) ouders bereid 
gevonden te krijgen een handje toe te steken. Begrijpelijk, want iedereen heeft een volle 
agenda, maar het zou jammer zijn als we onze kinderen geen -of minder- van deze bijzondere 
activiteiten kunnen bieden.  
 
Het lijkt ons van belang tijdig zicht te hebben op de mogelijkheden die ouders hebben om te 
helpen tijdens activiteiten. Daarom willen we u nù al in de gelegenheid stellen dit aan te geven 
per activiteit. Voor alle duidelijkheid: We vragen u niet om activiteiten te gaan organiseren, 
maar om te ondersteunen zodat een evenement voor de kinderen fijn verloopt. 
 
U kunt zich, vanaf heden, aanmelden om één of meerdere festiviteit(en) naar keuze te ondersteunen. De 
festiviteiten die we in het nieuwe schooljaar op touw willen zetten zijn: 

 Sinterklaas: Sinterklaasochtend op school (5 december), bezoek Sinterklaashuis en pepernoten bakken. 
 Kerst (20 december). 
 Carnaval (1 maart). 
 Schoolreis (9 april, onder voorbehoud). 
 Koningsspelen (12 april). 
 Goede doelenactie (datum nader te bepalen). 

Geïnteresseerd geraakt?..... aanmelden kan via:  ordester@skozok.nl 
 
Eenvoudig up-to-date via SKOZapp 
Een aantal ouders van net ingestroomde leerlingen gaf tijdens de ouderavond aan wat meer informatie te willen 
over de SKOZapp.  
 
Als ouder wilt u natuurlijk helemaal op de hoogte blijven van belangrijke berichten, de laatste nieuwtjes, de 
activiteiten én de resultaten op school. Een fotootje af en toe zou ook fijn zijn. Alles om het schoolleven van uw kind 
maximaal mee te krijgen. 
Via de speciaal ontwikkelde App vindt u al deze informatie voortaan op één (veilige) plek! 
Bekijk snel het filmpje onderaan deze pagina om een indruk te krijgen van wat SKOZapp u zoal te bieden heeft. 
Geen smartphone of tablet?  
Heeft u geen smartphone of tablet? Dan kunt u al deze informatie vinden op de website in het ouderportaal, via uw 
persoonlijke pagina  'Mijn kind(eren)' . 
Wilt u per e-mail een bericht ontvangen wanneer er iets wijzigt of wordt toegevoegd? Ook dat is mogelijk. 
Als ouder heeft u dus de keuze of u gebruikt maakt van de SKOZapp, het ouderportaal (Mijn kinderen) of allebei. Wat 
u maar wilt! Vragen of opmerkingen over SKOZapp? Neem dan contact op via Support. 
 
Op onze website kunt u, via ‘Voor ouders’ en ‘App en Ouderportaal’ de app downloaden of inloggen op het 

ouderportaal.  
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Bericht vanuit de Kleine Jeugdcentrale 
Hallo jongens en meisjes, 
Vinden jullie knutselen ook zo leuk? Wij van de Kleine Jeugdcentrale in ieder geval wel. 
Wij zijn op zoek naar kinderen vanaf groep 3 die samen met ons in de Buitengaander willen knutselen. Om de 2 
weken op donderdag na schooltijd gaan we iedere keer iets leuks maken. We gaan van alles doen, verven, kleien, 
plakken… noem maar op. Soms met een thema, denk dan  bijvoorbeeld aan Kerst of Pasen of Halloween en soms 
zonder thema. 
Het is gewoon de bedoeling dat je van 15.30uur tot 16.30uur in de Buitengaander een gezellig uurtje samen met ons 
knutselt, natuurlijk met een bekertje ranja en een koekje. En daarna kun je weer opgehaald worden met je eigen 
gemaakte knutselwerk. 
Het enige wat we  vragen is een kleine vergoeding van €1,- per keer per kind. 
Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan een keer een kijkje nemen op onderstaande data. 
27-september: kleuren en plakken                                       *31-januari: vlieger  
11-oktober: strijkkralen sleutelhanger                                   *14-februari: Valentijn fotohouder 
25-oktober: Halloween potjes                                                *28-februari :confetti bak 
8-november:  zoutdeeg maken                                              *14-maart: wandborduursel 
22-november: eetbare koek versieren                                  *27-maart: “paasei” 
6-december:  “kerst”ballen maken                                        *11-april: “paasei” 
20-december: kerststukjes maken                                         *24-april: eindspel 
16-januari: kurk magneet                                            
Wij hopen jullie snel te zien bij de Kleine Jeugdcentrale in De Buitengaander. 
Tot snel! 
 Groetjes team Kleine Jeugdcentrale 
P.S. We willen graag ieder jaar blijven knutselen met de kinderen, daarvoor hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig. 
We zijn dan ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons een handje kunnen komen helpen. Ben je handig, heb je 
leuke ideeën en vind je knutselen ook zo leuk! Kom ons dan assisteren of kom een kijkje nemen op bovenstaande 
data. Iedereen is welkom, papa, mama, opa, oma, tante noem maar op. Tevens hebben onze collega’s bij de Grote 
Jeugdcentrale op woensdagavond ook nog wat extra handjes nodig. Heb je hierover vragen mail dan naar 
info@buitengaander.nl Het zou toch jammer zijn  als we in Westerhoven geen knutselactiviteiten meer kunnen 
organiseren voor onze jeugdige bewoners.  
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