
De Sterrenkijker 
Nummer 4, Jaargang 28, 23 oktober 2017 
 
 

 
 

 

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

 

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”)  
25 oktober 
19.45 uur: MR vergadering 

31 oktober 
11.15-12.30 uur: Maandafsluiting  
Giraffen, Dolfijnen en Saturnus 
6 november 
Sterrenkijker 
13 t/m 16 november 
Oudergesprekken op initiatief leerkracht 
20 november 
Sterrenkijker 
23 november 
20.00 uur: GMR vergadering (SKOzoK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Vanuit groep 7 Saturnus en 8 Neptunus 
Thema Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen 

Volgende week starten we met het nieuwe thema: ‘Amerika, 
Australië, Antarctica en de Oceanen. Het is een 
aardrijkskundethema, waarbij aandacht wordt besteed aan 
topografie en atlasgebruik. Tijdens projectwerk maken we een 
werkstuk. De Engelse woorden en zinnen kunnen, indien gewenst, 
ook thuis worden geoefend. Vraag hiervoor bij de leerkracht een 
oefenblad. Op creatief vlak hebben we ook uitdagende opdrachten. 
We gaan aan de slag met papier-maché en figuurzagen. Zeker de 
moeite waard om een kijkje te komen nemen als onze werkjes klaar 
zijn! 
 
Uit de schoolgids 
Regels voor aanvang en einde schooltijd 
‘De school begint om 08.30 uur en 13.15 uur. Vanaf 08.15 uur en 
13.00 uur mogen de kinderen op het speelplein en is er toezicht. Te 
laat komen is storend voor de groep. Komt uw kind door 
omstandigheden later naar school, dan verwachten wij voor 
schooltijd een telefoontje. Ouders die iets te bespreken hebben met 
de leerkracht kunnen dit altijd doen, maar wel het liefst na afloop 
van de schooltijd. Korte mededelingen kunnen altijd!’ 
 
De laatste tijd valt ons op dat kinderen ’s ochtends en ’s middags 
steeds vroeger naar school toe komen. Zoals hierboven is 
aangegeven, kunnen kinderen pas om 8.15 uur en om 13.00 uur 
terecht op het schoolplein. Vóór die tijd vallen de kinderen onder 
verantwoording van ouders en kunnen zijn nog niet op het 
schoolplein terecht. 

Oudergesprekken op initiatief van de leerkracht  
In de week van 13 t/m 16 november a.s. zullen de oudergesprekken 
op initiatief van de leerkracht plaatsvinden. Dit betekent dat niet 
over alle kinderen gesprekken worden gevoerd. De leerkracht 
neemt contact met u op wanneer hij/zij graag een gesprek over uw 
kind wil voeren. Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk dat ouders, 
die in eerste instantie deze ronde niet worden uitgenodigd, zelf een 
gesprek aanvragen. 
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Welkom op onze school! 
De afgelopen periode zijn Fem en Jorn op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en 
speelplezier op onze school! 

 

 
 
Kerstkoor 
Aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8, Vind je het leuk om te zingen? Kom dan meezingen in het Kerstkoor! 
Het kerstkoor oefent maar vijf keer een uurtje. Daarnaast oefen je de liedjes thuis. Je krijgt een oefen-CD met daarop 
alle liedjes en een boekje met de teksten voor thuis. Hiermee kun je de liedjes en de teksten oefenen zo vaak je maar 
wilt! 
 
Oefenmomenten: 

Maandag 30 oktober, 15.30 uur – 16.30 uur (pastorie) 
Maandag 13 november, 15.30 uur – 16.30 uur (pastorie) 
Maandag 27 november, 15.30 uur – 16.30 uur (pastorie) 
Maandag 11 december, 15.30 uur – 16.30 uur (pastorie) 
Vrijdag 22 december, 18.30 uur – 19.30 uur (in de kerk) 
 
Zingen tijdens de kerstviering in de kerk: 
Zondag 24 december 17.30 uur, aanwezig om 16.45 uur  
 
Andere optredens: 
We gaan in ieder geval optreden tijdens de kerstviering op 
school. Ook gaan we proberen nog een keer vaker op te treden.  
 
Doe jij ook mee? Leuk! Stuur mij uiterlijk woensdag 25 oktober 
een app of mailtje via 06-23055453 of haraldenilse@gmail.com 

met daarin je naam, mailadres, telefoonnummer en in welke groep je zit.  
Op 30 oktober ligt de oefen-CD dan voor je klaar! Tot dan! 
 
Groetjes, 
Ilse van Beek 

 
Informatieavond GGD: Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het water 
belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 
november een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen. 
 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen 
zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze 
kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een 
kind moeilijk wakker te krijgen.  Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw 
kind kunt veranderen. 
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De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s 
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken 
zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.  
 
U bent van harte welkom op dinsdag 7 november in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop 
en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het 
informatiemateriaal, zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. 
Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van 
de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 
 
Vanuit CJG+ De Kempen: Het versterken van de (sociale) weerbaarheid van kinderen en jongeren in de Kempen 
doen we samen! 
Gezond opvoeden is kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige en betrokken leden van de samenleving. 
Dit is een taak van zowel ouders als samenleving.  
 
Weerbare jongeren zijn beter bestand tegen pesters, pesten zelf minder, zijn minder vaak eenzaam en ervaren minder 
psychische problemen. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 5% van kinderen en jongeren van 4-18 jaar in de 
Kempengemeenten onvoldoende weerbaar is en 14% van de ouders heeft behoefte aan ondersteuning bij het 
weerbaarder maken van hun kind.  
  
De Kempengemeenten willen met het plan van aanpak “Versterken van de (sociale) weerbaarheid van kinderen, 
jongeren en de kracht van hun opvoeder 2018-2021”, in samenwerking met de GGD, het CJG+ de Kempen en ouders 
de weerbaarheid van kinderen vergroten. Veel scholen en organisaties hebben al beleid en interventies om de 
weerbaarheid van kinderen/jongeren en de opvoedkracht van ouders te versterken. Middels een vragenlijst aan 
scholen en organisaties wordt inzicht verschaft in het huidige aanbod. Daarnaast is het relevant om ouders te bevragen 
over hun ervaringen en behoeften. De resultaten van de vragenlijsten geven een beeld van de huidige werkwijze met 
betrekking tot weerbaarheid en opvoedkracht in de Kempengemeenten. 
 
Verzoek 
Via deze link kunt u de vragenlijst digitaal invullen. Wanneer u meerdere kinderen heeft, is het verzoek om de 
vragenlijst in te vullen voor het kind dat het minst weerbaar is of is geweest. Het invullen kost ongeveer 10 minuten 
van uw tijd.  
  
Vervolg 
Om te komen tot een actieplan zijn de volgende stappen voorzien: 
1.    De resultaten van de vragenlijsten worden verwerkt tot een lijst van actiepunten/ plannen / wensen / ideeën.  
2.    We prioriteren de actiepunten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst.  
3.    Vervolgens spreken we af wie welke actiepunten verder uitwerkt (doel, inhoud, samenwerkingspartners, financiën), 
zodat ze opgenomen kunnen worden in een actieplan dat ter besluitvorming voorgelegd wordt aan de gemeenten. 
 
Vragen over de gegevensverzameling? 
Reineke Horbach, GGD Brabant-Zuidoost, r.horbach@ggdbzo.nl 
088 0031 436 (secretariaat afdeling gezondheidsbevordering GGD) 
Gemeente specifieke vragen over het project kunt u stellen aan: 

       Bergeijk: Marjon Jacobs, m.jacobs@bergeijk.nl, 0497-551455 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking! 
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