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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”) 
3 t/m 14 oktober 
Kinderboekenweek 
15 t/m 19 oktober 
Herfstvakantie 
22 oktober 
Luizencontrole 
29 oktober 
Sterrenkijker 
31 oktober 
11.45-12.30 uur: Maandafsluiting 
Leeuwen, Pluto en Neptunus 
5 t/m 9 november 
Oudergesprekken op initiatief leerkracht 
12 november 
Sterrenkijker 
 
 
 
 
Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vanuit groep 0-1 Leeuwen en groep 2 Giraffen 
Jong en oud bij Hoefzicht 
Met de kleuters gaan we op bezoek bij de zorginstelling Hoefzicht. 
We maken daar kennis met de ouderen van Westerhoven en zullen 
samen spelletjes gaan spelen.  Groep 0- 1 gaat op vrijdag 12 
oktober a.s. en groep 2 op vrijdag 26 oktober a.s..  
 
Bezoek peuterspeelzaal 
De kinderen van groep 0-1 zullen op donderdag 25 oktober a.s. een 
bezoekje gaan brengen bij peuterspeelzaal 't Eikehofje. Dit zodat 
we daar de juffen kunnen laten zien hoe groot wij al zijn geworden. 
En zo kunnen we ook alvast kennis maken met de kinderen die 
bijna 4 jaar worden. 
 
Jassen 
Het aan en dichtdoen van de jassen staat nog steeds 
centraal.  Zeker die dikke winterjassen zijn voor sommige kinderen 
best moeilijk om dicht te krijgen. We hopen dat jullie thuis hier nog 
extra aandacht aan besteden. 
 
Muziek en beweging 
Vanaf maandag 8 oktober krijgen wij muziek en dans les van juf 
Sabine van art4u. Zij zal om de week op maandagmiddag met ons 
komen dansen, zingen en muziek maken.  
 
Vanuit groep 4 Dolfijnen 
Leesouders gezocht 
Wij zijn voor groep 4 op zoek naar 2 ouders voor de dinsdag-
ochtend of donderdagochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur om met 
kinderen individueel te lezen. Dus... ook al zit uw kind in groep 1, 5 
of 8.... u mag evengoed komen helpen! Lijkt u dat leuk? Meld u dan 
aan bij juf Nicky of juf Kim. 

 
Gezocht… rugzakjes 
Wij zijn op zoek naar onderstaande rugzakjes. Heeft u deze één 
over? U maakt er ons heel blij mee! Graag inleveren bij juf Nicky of 
juf Kim in groep 4.  
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Vanuit groep 7 Saturnus 

Witte lakens 
Voor het volgende thema zijn we op zoek naar witte lakens. Mocht je thuis witte lakens hebben die niet meer 
worden gebruikt, dan kunnen wij deze goed gebruiken voor een creatieve opdracht. De lakens mogen worden 
ingeleverd bij juf Moniek.   
 
Vanuit groep 7 Saturnus en groep 8 Neptunus 
Nationale Voorleeswedstrijd 
Jullie kunnen je vast nog herinneren dat Lotte vorig jaar voorleeskampioen van onze school is geworden. Ook dit jaar 
nemen groep 7 en 8 deel aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Leerlingen en ouders zijn hierover nader geïnformeerd 
middels een brief. Deze week kan er nog worden ingetekend. We hopen op veel aanmeldingen, zodat we na de 
herfstvakantie kunnen starten met de voorrondes. Wie zal er dit schooljaar met de titel vandoor gaan? 
 
Uitslag jeugdgemeenteraad 
Na een uitleg van de burgemeester volgden er diverse aanmeldingen van leerlingen uit groep 7 en 8. In de eigen klas 
werd gesproken over wie zich kandidaat heeft gesteld en we organiseerden een verkiezing. Vorige week woensdag 
werd bekend dat Joy uit groep 7 en Caz uit groep 8 Westerhoven gaan vertegenwoordigen. Aanstaande woensdag 
worden zij geïnstalleerd in het gemeentehuis van Bergeijk. Succes Joy en Caz! 
 
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 0-1 Leeuwen. Zij schreven op 5 oktober jl. over 
dierendag. 
 
Dierendag in de natuurtuin! 
We hebben dierendag gevierd bij de natuurtuin 't Loo. Hier mochten 
we ezels borstelen, meerijden op een kar achter een ezel, groenten en 
fruit eten uit de tuin en hebben we van alles geleerd over 
herfstvruchten en dieren. Het was heel erg leuk! Opa's, Oma's en 
mama bedankt dat jullie met ons mee wilden!  
 
De Ster neemt deel aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 
Onlangs kregen we het bericht dat we dit schooljaar deel mogen gaan nemen aan het EU-
Schoolfruit- en groenteprogramma. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en 
groente te eten. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen de kinderen op drie vaste 
dagen in de week een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om in de klas op 
te eten.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie 
van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De 
groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school 
en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. Op naar een lekker en 
gezond schooljaar! In een komende Sterrenkijker zullen wij u hierover verder informeren. Voor nu kunt u alvast een 
kijkje nemen op de website van EU-Schoolfruit (https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm). 
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Bericht vanuit de Sint Commissie: herhaalde oproep pepernoten bakken! 
Op dit moment zijn er nog onvoldoende aanmeldingen. Laten we er samen voor zorgen dat onze traditionele 
ochtend pepernoten bakken ook dit jaar door kan gaan en meld u aan!  
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 (Let op: na aanmelding 
krijg je altijd een bevestiging terug. Als dit niet het geval is, graag even aan de bel trekken!).  
 
Alvast bedankt en veel bakplezier!! 
Groetjes van de Sint Commissie 
 
Bieb op school 
Alle kinderen van basisschool de Ster mogen op woensdag naar de schoolbieb. Al dan niet met de eigen leerkracht 
wordt de bieb bezocht. Twee medewerksters van de bieb begeleiden de kinderen met het uitlenen van de boeken en 
eventueel met het uitzoeken ervan. 
Bij de start van de schoolloopbaan heeft ieder kind een pasje gekregen. Zij kunnen daarmee de bibliotheken in Eersel 
of Valkenswaard bezoeken of elders. Het is niet nodig om dit pasje in de schoolbieb te tonen. Het is bedoeling dat de 
kinderen een stevige tas, voorzien van naam, mee naar school nemen. 
De kinderen mogen 5 boeken in hun bezit hebben. Sommige groepen maken de afspraak om bijvoorbeeld 3 boeken 
per biebbeurt te lenen. De boeken kunnen ook gewoon in de klas worden gelezen. Stripboeken hebben een 
uitleentermijn van een week. De lees- en informatie boeken mogen drie weken worden geleend. Deze boeken 
mogen drie keer worden verlengd. De boekencollectie wordt regelmatig ververst. Regelmatig zijn er activiteiten in 
en rondom de schoolbieb waar kinderen aan deelnemen. 
 
Vanuit de Bibliotheek op school: Kinderboekenweek 
Het is weer Kinderboekenweek! Dat betekent dat er veel aandacht is voor lezen en leuke kinderboeken.  Ieder jaar is 
er een thema en dat is dit jaar Vriendschap: Kom erbij! Ook bij de bibliotheek worden er veel leuke activiteiten 
georganiseerd in deze weken. Zo is er een echte Vriendenkahootquiz voor kinderen in groep 6,7,8, waar je met je 
vriendje of vriendinnetje aan mee kunt doen. Dit kan in de bibliotheek in Eersel, Budel, Valkenswaard, Bladel en 
Oirschot. Geef je samen op, neem je tablet of telefoon mee en kom naar de bibliotheek en win een leuke prijs! 
Opgeven kan via de site van Bibliotheek de Kempen. Maar er zijn nog veel meer leuke dingen te doen: 
voorleesuurtjes, workshops, theatervoorstellingen! Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl voor het complete 
programma. 
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Medezeggenschapsraad 2018-2019 
 

WIE 
 
De MR op basisschool de Ster bestaat uit 3 ouders en 3 
personeelsleden.  
 
Oudergeleding 

 Eric van der Palen 
Vader van Julian (groep 4) en Robin (groep 1) 

 Marieke Neutkens 
Moeder van Krijn (groep 6) en Skip (groep 5) 

 Marjoleine Meppelink 
Moeder van Nina (groep 8) 

 
Personeelsgeleding 

 Petra Faassen 
Leerkracht groep 2 

 Mariëlle Bussing-Matheeuwsen 
Leerkracht groep 6 

 Moniek Kraaijvanger 
Leerkracht groep 7 

 

 WAT 
 
Een MR denkt mee over het schoolbeleid. De MR heeft 
vaak een adviserende, maar soms ook een instemmende 
rol. 
 
Adviserende rol 
De MR adviseert de directie van de school op het gebied 
van bijvoorbeeld begroting, organisatorische wijzigingen, 
onderhoud van het gebouw, aanstellingen of ontslag.  
 
Instemmende rol 
Zaken zoals het schoolplan, het schoolrooster, de 
tussenschoolse opvang, het schoolreglement, de 
klachtenregeling of de ouderbijdrage kunnen niet worden 
gewijzigd zonder instemming van de MR.  
 

 

   

WANNEER EN WAAR 
 
Altijd 
De MR kan niet goed functioneren als zij niet weet wat er 
leeft onder ouders en personeel. Stuur ons alle vragen, 
ideeën, op- en aanmerkingen!  
 
Vergaderingen 
De MR komt tijdens een schooljaar gemiddeld 5 of 6 
avonden samen voor een vergadering op school. 
 
Iedere vergadering van de MR is openbaar. De data zijn te 
vinden in de Sterrenkijker. Toehoorders zijn altijd welkom. 
 
In de eerste Sterrenkijker na een MR vergadering staat 
altijd een kort verslag van wat er in de MR is besproken. 

 
 

 HOE 
 
Contact opnemen 
Simpel. Spreek de leden van de MR gewoon aan op het 
schoolplein, of stuur een bericht naar: 
 

mrdester@skozok.nl 
 
 
De MR gaat altijd vertrouwelijk met deze berichten om. 

 
Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 
In de eerste MR vergadering van dit schooljaar zijn er een aantal praktische zaken besproken, zoals: vergaderdata, 
agendapunten en de leden. De MR gaat een bijdrage leveren aan het nieuwe SchoolOntwikkelPlan (SOP) gelinkt aan 
het Koersplan van SKOzoK. Daarnaast wordt de schoolgids bekeken. De veranderingen die eraan zitten te komen wat 
betreft de opvang (door Nummereen) zijn nader verkend, met name de sluitingstijd van de Naschoolse Opvang. 
Ook dit schooljaar zal een afgevaardigde van de MR de Ouderraad(OR)-vergaderingen bijwonen en andersom. 
Hierdoor zijn beide raden meer van elkaar op de hoogte. Vanuit de OR kan er input geleverd worden voor de MR, 
waar zij op hun beurt weer advies of instemming over kunnen geven naar het team/directie van de Ster toe. 
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Herhaling met aanvulling: 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). 
 
Airbag 
Kinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd op een plaats met 
een airbag, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het kinderbeveiligingssysteem kan door de airbag met kracht naar 
achter worden gestoten, met letsel tot gevolg. Het is bovendien raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag 
te zetten die is ingeschakeld. Kan de airbag niet uitgeschakeld worden, dan raden wij aan de autostoel zo ver 
mogelijk naar achter te zetten (bron: www.anwb.nl). 
 
Even voorstellen… 
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Esmee Boudewijns, ik ben 17 jaar en kom uit Luyksgestel. Ik ben net 
begonnen met het eerste jaar van mijn opleiding tot leerkracht op Hogeschool de 
Kempel. 
Dit schooljaar loop ik stage op basisschool de Ster. De eerste helft van dit schooljaar 
ben ik iedere dinsdag in groep 2 te vinden, in de klas van juf Petra. De andere helft van 
het schooljaar stroom ik door naar een andere groep binnen de school. 
Kort iets over mezelf: Ik speel al zo’n 7 jaar mee met musicals, daarnaast vind ik muziek 
maken bij harmonie Theodatus (in Luyksgestel) heel erg leuk!  
Wat ik wil bereiken als leerkracht is dat alle kinderen met veel plezier naar school gaan en op hun eigen manier en 
niveau nieuwe dingen kunnen leren. Ik hoop dat ik dit in de praktijk kan brengen!  
Mochten er vragen zijn, spreek me gerust aan! Groetjes en wie weet tot ziens op school.  
Esmee Boudewijns 
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