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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”) 

2 t/m 13 oktober 
Kinderboekenweek 
14 t/m 18 oktober 
Herfstvakantie 
21 oktober 
Luizencontrole 
28 oktober 
Sterrenkijker 
20.00 uur: MR vergadering 
31 oktober 
11.15 uur: Maandafsluiting 2 Giraffen, 4 
Dolfijnen en 6 Jupiter 
11 november 
Sterrenkijker 
13 november 
20.00 uur: jaar- 
vergadering OR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Verkeersbeleid en veilig vervoer 
De afgelopen tijd merken we dat het tijdens de haal- en 
brengtijden rondom onze school erg druk is met verkeer. Denk 
hierbij aan auto’s die op straat geparkeerd staan om kinderen af te 
zetten of auto’s die op een hoek geparkeerd staan. Hierdoor is de 
verkeerssituatie voor onze leerlingen (èn uiteraard hun 
ouders/verzorgers) erg onoverzichtelijk en soms daadwerkelijk 
gevaarlijk! 
Daarom, ter herinnering, hierbij ons verkeersbeleid zoals 
gepubliceerd in onze schoolgids. Wilt u ervoor zorgen dat 
eventuele oppasadressen (bijv. grootouders) hier ook van op de 
hoogte zijn?  
 
De beste route naar basisschool de Ster 

 
 
Om de situatie op straat èn op het schoolplein te ontlasten, willen 
we u vriendelijk doch dringend verzoeken om uw kind(eren) zoveel 
mogelijk te voet naar school te laten komen. Een richtlijn die we 
daarbij willen hanteren is de 500 meterstraal. Indien u verder van 
school woont, zou de fiets een prima vervoersmiddel kunnen zijn. 
Het brengen van uw kind(eren) per auto willen we graag zoveel 
mogelijk beperken. Tijdens het halen en brengen van kinderen is 
de verkeerssituatie in de directe omgeving van de school erg 
onoverzichtelijk en daarmee onveilig. Daarom zijn de volgende 
gedragsregels afgesproken met de ouders en de kinderen: 
 
Grijze vak 
Autovrije zone tijdens de spitstijden van de school. De spitstijden 
zijn 15 minuten voor begin of einde van een schoolblok tot 15 
minuten na het begin/einde van een schoolblok. 
Route 1: Fietsroute voor de onderbouw. Onderbouw-fietsers 
kruisen nu niet meer de bovenbouw.  
Route 2: Fietsroute voor de bovenbouw. Bovenbouw-fietsers 
kruisen nu niet meer de onderbouw.  
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Route A 
Kiss & Ride route. Ouders die hun kind(eren) met de auto afzetten kunnen op de hoek van de Aarperstraat en de 
Dorpstraat hun kind(eren) afzetten. De kinderen lopen vervolgens door de autovrije zone naar de school. De ouders 
kunnen direct verder via de Dorpstraat.  
Parkeren 
Als u uw kind(eren) met de auto brengt, dan kunt u parkeren bij de kerk en op het Mgr. Biermansplein. Daarna kunt 
u met uw kind(eren) naar de school lopen.  
 
Hoofdluis 
Deze week is er in verschillende groepen hoofdluis aangetroffen. De luizenbrigade heeft vandaag een extra controle 
uitgevoerd, waarvoor dank! Maandag na de herfstvakantie wordt de al geplande luizencontrole gebruikt als 
nacontrole-moment.  
Het blijft belangrijk om uw kind(eren) ook thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Hoofdluizen zijn kleine 
beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden ze zich in leven door het zuigen van 
bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, 
bijvoorbeeld 1 keer per maand. Begin de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag. 
 
Luis in je haar? Kammen maar! 
Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, 
bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of 
knuffels. Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij alle 
kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus ook 
belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van 
elke maand doen. 
Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat 
hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren. Als kinderen 
hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd 
worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten. 
Voor meer informatie over het voorkomen en behandelen van hoofdluis, bekijk de website van het RIVM.  
 
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 5 Pluto en 6 Jupiter. Zij schreven afgelopen vrijdag 
over hun thema-afsluiting.  
 
Oer-Hollandse spelletjes 
Vandaag vond de afsluiting plaats van het thema 'Nederland'. We speelden 
12 spellen in circuitvorm, georganiseerd door de leerlingen van groep 8. Wat 
heeft iedereen genoten!! Blik gooien, koek happen, zak lopen, 
spijkerpoepen, koetje prik en nog veel meer. Een hele fijne en gezellige 
ochtend. Groep 8-ers dankjewel!!!!!!! 
 
Vanuit de ouderraad 
Ouderbijdrage 2019 – 2020 
Donderdag 26 september jl. heeft u per mail het verzoek gekregen om de Ouderbijdrage voor 2019-2020 te 
voldoen. Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u zich richten tot de oudervereniging door een mail te sturen naar: 
ordester@outlook.com. 
 
Jaarvergadering 
Wij nodigen alle ouders van harte uit voor onze jaarvergadering. Deze staat gepland op woensdag 13 november om 
20.00 uur. Inhoudelijke informatie over deze bijeenkomst volgt in de komende Sterrenkijker.  

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen-0
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen-0
https://www.rivm.nl/hoofdluis
mailto:ordester@outlook.com
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Even voorstellen… 
Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Kevin van Aarle. Ik ben 23 jaar en ben geboren en getogen in Veldhoven. Mijn 
vrije tijd spendeer ik graag aan badminton en het vrij maken van tijd voor vrienden. Vanaf 
oktober 2019 zal ik iedere donderdag in groep 2 aanwezig zijn bij Juf Petra, als 
onderwijsassistent. Mijn voornaamste taken zullen zijn het begeleiden van kleine groepjes, 
zoals bij het motoriekcircuit. Daarnaast zal ik ook andere assisterende taken verrichten in en 
rondom de klas. Ik hoop dat ik jullie een beter beeld heb kunnen geven over wie ik ben. Spreek 
mij gerust aan voor een praatje of om verder kennis te maken, daar ik altijd open sta voor een 
gesprek! Ik heb zin om te mogen beginnen! 
Groetjes, Kevin van Aarle 
 

Hoi allemaal, 
Mijn naam is Zayrah Maas en ik ben 18 jaar oud. Ik kom dit jaar stagelopen op basisschool de 
Ster. Het eerste half jaar loop ik stage in groep 4. Ik heb er super veel zin in en hoop dat ik hier 
op school veel kan leren. Ik ben er iedere dinsdag dus als je vragen hebt kun je me vinden in 
groep 4.  
 

Informatieavond GGD 
Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen  
s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang 
voor vieze reuk. Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan 
gedacht en worden vaak van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak zijn deze 
problemen thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD 
informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen 
in de basisschoolleeftijd.  
 
Zindelijk zijn 
Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de 
basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt 
broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met 
zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders.  
 
Infoavonden 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12 november een avond 
over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met poepproblemen 
die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.  
Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende manieren en 
praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.  
  
Praktisch 
De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de Rooseveltzaal in 
het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers). De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij 
Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in Eindhoven.  Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. 
De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur en de kosten zijn 3 euro. Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze 
avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.  
 
Westerhoven Tuiniert 
Zondag 27 oktober - 10.00-12.00 uur 
Aanvang om 10 uur met koffie bij Hoefzicht in het teken van elkaar ontmoeten. Van 10.30 uur tot 12.00 uur gaan we 
aan de slag met tuinonderhoud van/voor allen die wensen mee te doen. We gaan o.a. onkruid wieden bij de jeu-de 
boule baan, zodat deze weer bruikbaar is. Neem zelf een schoffel, hark, kruiwagen, onkruidbrander of schep mee en 
terplekke verdelen we het werk onder en met de aanwezigen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj59_XnrIrlAhVDaFAKHeYiBN8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.donargroenshop.nl%2Fgereedschap%2Fharken%2Fbladharken.html&psig=AOvVaw1Rbo_k30rpXsDoRJ3MA1TG&ust=1570544571442370
http://www.ggdbzo.nl/
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Ook kinderen zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om mee te komen helpen. Vooraf aanmelden hoeft niet, maar 
mag wel via: dorpsondersteunerwh@gmail.com. We rekenen op enthousiaste aanwezigen door en voor 
Westerhoven. 
Namens de werkgroep wij worden ouder en dorpsondersteuner Helma van Gerven 
 
Oudercursus Opvoed+ 2019 
Voel jij je vaak politieagent of scheidsrechter binnen jullie gezin? Is je kind vaak dwars 
en voel jij je onmachtig? Begrijp jij je kind niet altijd en mis jij de handleiding van jouw 
kind? Dan is deze training echt iets voor jou! 
 
Samen met andere ouders ga je aan de slag met het uitwisselen van ervaringen en leren van nieuwe vaardigheden 
om positiever te kunnen communiceren met jouw kind. Zodat jij weer energie krijgt van opvoeden! En dat daardoor  
de unieke talenten van jouw kind weer meer op de voorgrond komen staan en jij als ouder meer in je kracht komt te 
staan. 

Wat?   Oudercursus ; Hoe kan ik krachtiger en positiever communiceren met mijn  kind (eren) en conflicten 

leren voorkomen en oplossen. Praktische handvatten voor opvoedsituaties rondom slapen, eten, 

gamen, conflicten tussen kinderen, belonen, etc. 

Wie?   Ouders/verzorgers met praktische opvoedvragen met kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. De 

training is zowel bedoeld voor ouderstellen als alleenstaande ouders, met een maximum van 10 

gezinnen. 

 Ouders/verzorgers die handelingsverlegenheid ervaren in de opvoeding waarbij meerdere vragen en 

zorgen rondom hun kind spelen.  

Wanneer? 6  avonden van 19.45 – 21.45 uur: inloop vanaf 19.30 uur 

  Woensdag 23 oktober 2019 
  Woensdag 30 oktober 2019 
  Woensdag 6 november 2019 
  Woensdag 13 november 2019 

Woensdag   20 november 2019 
  Woensdag   27 november 2019 
 
Waar?   Nader te bepalen 

Inhoud? Informatie over basiscommunicatie, communicatietechnieken, positief opvoeden,  ervaringen delen 

met andere ouders/opvoeders, beeldmateriaal, werkopdrachten, huiswerkopdrachten. 

Doel? Het verkrijgen van handvatten om te komen tot een positieve basiscommunicatie binnen het gezin. 

In jouw eigen kracht als opvoeder komen staan en  het zien van de positieve kanten van je kind, het 

zien van de unieke talenten. 

Cursusleiders Merian Theuws en Eline van den Biggelaar 

Kosten? Er zijn geen kosten aan deze oudercursus verbonden. Het is een aanbod van CJG+ De Kempen voor 

ouders uit de gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel- De Mierden.  

Aanmelden? Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via hun jeugd- en gezinswerker van het CJG+ of via 

e.vandenbiggelaar@cjgplusdekempen.nl. Graag uiterlijk voor 7 oktober 2019. 
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Graag uw aandacht voor onderstaande oproep, deze betreft ook onze school. Bij een evt. sollicitatie kunt u daarvoor 
uw voorkeur uitspreken. 
 

 


