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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”) 

19 t/m 23 oktober 
Herfstvakantie 
30 oktober 
Studiedag: alle kinderen vrij! 
6 november 
Sterrenkijker 
11 november 
Studiedag: alle kinderen vrij!  
14 november 
Landelijke intocht Sinterklaas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie 
Het is alweer 8 weken geleden dat we een start maakten met 
schooljaar 2020-2021. Een schooljaar waarin we tot op heden nog 
steeds dagelijks geconfronteerd worden met het feit dat Nederland 
(en de wereld) in beslag genomen wordt door Corona.  
Ondanks activiteiten die niet doorgaan, leerkrachten die afwezig zijn 
en niet vervangen kunnen worden, klassen die noodgedwongen 
thuis moeten blijven… zien we dat onze leerlingen het heel goed 
doen! Daar zijn we trots op! Fijn ook dat u als ouders met ons 
meedenkt.  
We wensen iedereen een hele fijne, ontspannende herfstvakantie 
toe. Graag tot maandag 26 oktober!  
 

 
 
Maatregelen i.v.m. Corona 
Helaas slaat Corona nog steeds hard om zich heen. Vanwege alle 
maatregelen die daaruit voort komen, zijn er een aantal vooraf 
geplande activiteiten die momenteel niet door kunnen gaan. 
 
Luizencontrole 
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: 
www.rivm.nl/hoofdluis. Dank voor uw medewerking.  
 
Praktisch verkeersexamen groep 8  
Het praktisch verkeersexamen, dat eigenlijk gepland stond op 29 
oktober a.s., is komen te vervallen. De gemeente Bergeijk heeft in 
samenspraak met de deelnemende scholen besloten dat een 
dergelijk evenement niet past binnen de huidige maatregelen.  
 
Maandafsluiting 
Het is beter dat er momenteel geen school-brede activiteiten 
plaatsvinden. Hierdoor worden de maandafsluitingen, tot nader 
bericht, geannuleerd.  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infodester@skozok.nl
http://www.tso-assistent.net/
mailto:tsodester@skozok.nl
https://nummereen.com/
http://www.rivm.nl/hoofdluis


 

Informatieblad van Basisschool de Ster. Dorpstraat 15, 5563 BC Westerhoven.  Telefoon: (040) 2012837. Website:  www.bs-dester.nl 

 
 

Juf Mariëlle 
Direct nà de herfstvakantie moet juf Mariëlle een medische ingreep ondergaan.  Het betreft gelukkig geen risicovolle 
of corona-gerelateerde aangelegenheid. Mariëlle is nà haar operatie echter twee weken rust voorgeschreven, 
daarvoor is op school een vervanger beschikbaar.   
 
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 8 Neptunus.   
 
Dansen doen we ook! 
Thema Afrika en Azië: Ook dans staat op het programma in groep 8 
en dat hebben we meteen gekoppeld aan dit thema. De dans, die 
bij het liedje Jeruzalem hoort, kennen bijna alle kinderen. 
Ondertussen ook al begonnen aan een nieuw dansje, mede dankzij de meiden.... maar die houden we nog even als 
verrassing. 
Heel gaaf groep 8! 
 
Even voorstellen… 
Beste ouders,  
Mijn naam is Anouk van den Gruijthuijzen. 
Ik ben 20 jaar oud en woon in Bergeijk.  
Ik kom het komende half jaar stage lopen in groep 1/2.  
Hiervoor heb ik de studie onderwijsassistent gedaan, nu studeer ik aan Hogeschool de 
Kempel en zit in het eerste jaar. 
Het mooie aan het lerares zijn, vind ik om kinderen bouwstenen mee te kunnen geven 
voor het leven en het gevoel van trots wanneer ik kan zeggen dat de kinderen dankzij 
mij hebben leren lezen en schrijven. 
 
Vanuit de Bieb op school 
Dokter Leesplezier helpt 
De laatste weken was in alle media aandacht voor het PISA onderzoek, dat uitwijst dat steeds meer kinderen te maken 
hebben met een leesachterstand. Dat lezen belangrijk is weten we allemaal. Maar het moet óók leuk voor je kind zijn, 
anders is het natuurlijk lastig om ze te motiveren te gaan ? lezen. Niet elk kind duikt uit zichzelf met plezier een boek 
in. Dat kan verschillende redenen hebben. Is lezen voor jouw kind té makkelijk of juist lastig? Lukt het maar niet om 
een leuk, spannend, grappig of passend boek te vinden? Heeft jouw kind van Dyslexie? Kom dan naar Dokter 
Leesplezier, ze is regelmatig in alle vestigingen van Bibliotheek De Kempen. Dokter leesplezier, één van onze lees-
/mediaconsulenten, geeft advies, tips, ze luistert, beantwoordt vragen, en biedt hulp bij het vinden van het juiste boek. 
Ook ouders zijn van harte welkom met vragen over het bevorderen van leesplezier, boeken en apps. Kijk op 
https://kempen.op-shop.nl/484/dokter-leesplezier. 
 
Gratis online trainingen, webinars en podcasts 
Iedereen in Nederland kan via de Bibliotheek 28 gratis online trainingen volgen, ook als je geen lid bent. De trainingen 
zijn gericht op volwassenen. Ga aan de slag met je persoonlijke en professionele vaardigheden. Zo kun je een vreemde 
taal leren, werken aan digitale vaardigheden, of aan de slag met bijvoorbeeld digitale fotografie, yoga of mindfulness. 
Kijk voor meer informatie op https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nieuws/gratis-online-trainingen-
webinars-en-podcasts.html. 
 
Kinderboekenweek Minecraft challenge 
Alle ouders van Minecraft fans opgelet! De Bibliotheek heeft een toffe Minecraft challenge rondom het thema van de 
Kinderboekenweek “En toen”. In deze challenge gaan ze bunkers van de Atlantikwall bouwen. De 5000 kilometer lange 
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verdedigingslinie langs de kust van West-Europa. Een bunker is een ingenieus bouwwerk. Verdiep je in de informatie, 
bekijk het filmpje en lees de opdracht. Ga lekker aan de slag, alleen of samen. Alleen kinderen uit Noord-Holland en 
Zuid-Holland dingen mee voor een prijs, maar dat mag de pret niet drukken! Gericht op kinderen tussen de 9 en 14 
jaar oud. Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=iInAnQquJn4&feature=youtu.be. 
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