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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”)

31 oktober
11.15 uur: Maandafsluiting 2 Giraffen, 4
Dolfijnen en 6 Jupiter
6 november
Staking: de Ster gesloten
11 november
Sterrenkijker
13 november
11.15 uur: Kijkje bij de Sterren
20.00 uur: jaarvergadering OR
18 t/m 22 november
Oudergesprekken op initiatief leerkracht
25 november
Sterrenkijker
20.00 uur:
MR vergadering
29 november
8.30 uur: Pepernoten
Bakken
4 december
Sinterklaas op school

Vanuit de groepen 6 t/m 8
Surprises
Ook dit jaar brengt de Sint een bezoek aan basisschool de Ster en
wel op woensdag 4 december. De kinderen van de groepen 6, 7 en
8 zullen elkaar op deze dag gaan verrassen met een cadeautje.
Op vrijdag 1 november a.s. worden er in de klas lootjes getrokken.
Elk kind krijgt op deze dag een briefje mee naar huis met daarop de
naam van een ander kind uit de klas. Het is de bedoeling dat er een
surprise wordt geknutseld. Voor ideeën kan je denken aan hobby's,
sport of huisdieren van het betreffende kind.
Er wordt een cadeautje gekocht voor een bedrag van maximaal
€2,50 en natuurlijk mag er ook iets lekkers bij. De cadeautjes en
het lekkers zitten 'verstopt' in of op de surprise. Elk kind voorziet
de surprise van een gedicht.
Op maandag 2 december wordt de surprise (evt. verpakt in een
vuilniszak) mee naar school genomen. Daar worden de mooie
creaties alvast tentoon gesteld in de hal. Aan de buitenzijde moet
een naam zichtbaar zijn, zodat we al weten voor wie de surprise is.
Pas op woensdag 4 december gaan we de surprises uitpakken en
worden de gedichten voorgelezen.
Wij stimuleren de kinderen om geheim te houden voor wie zij een
surprise knutselen, zodat het ook echt een verrassing is.
Mochten er vragen zijn, dan kan je deze stellen aan de
groepsleerkracht.
Vanuit groep 5 Pluto en groep 6 Jupiter
Thema de Middeleeuwen
Maandag 21 oktober zijn we gestart in de groepen 5 en 6 met het
thema ‘de Middeleeuwen’. Het is een geschiedenis thema. De
volgende deelonderwerpen komen aan de orde: de kerk, ridders
en kastelen, steden en staten.
Tijdens projectwerk werken de groepen 5 en 6 weer samen. Dit
keer zullen de leerlingen een PowerPoint presentatie maken. Op
de gang is er een themahoek ingericht.
Met de creatieve vakken werken groep 5 en 6 ook samen.
We zijn voor creatief nog op zoek naar karton, keukenrollen en
schoenendozen. Mocht u deze hebben dan kunnen deze worden
ingeleverd bij de juffen van groep 5 en 6. Alvast bedankt!
Schoolgids
De schoolgids wordt niet meer op papier verstrekt. U kunt deze
vinden op onze website.

Op dit moment krijgt
déze kapstokregel
bijzondere aandacht:
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Staking 6 november
Wij luiden de noodklok!
Afgelopen week heeft u een e-mail ontvangen waarin wij aangeven dat we als team van bs. de Ster de oproep van de
onderwijsbonden beantwoorden en dus gaan staken op 6 november a.s.
Deze staking is een politieke staking, bedoeld om druk uit te oefenen op de landelijke politiek. Het lerarentekort
loopt verder op en de werkdruk blijft, mede daardoor, toenemen. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven
geven aan onze leerlingen, zijn investeringen van het kabinet nog steeds nodig. De vakbonden eisen daarom dat het
kabinet geld vrijmaakt voor o.a. voldoende collega’s en minder werkdruk. Op woensdag 6 november wordt er
daarom door medewerkers in het basisonderwijs in het hele land gestaakt.
Oproep ouders
De nood in onderwijsland is hoog en wordt steeds hoger. Dit zult u (nog) niet zo merken wanneer uw kind een
leerkracht voor de groep heeft, maar het kan elk kind op elke school overkomen: leerkracht ziek, leerlingen worden
naar huis gestuurd. In het land worden o.a. klassen opgeheven, leerlingen verdeeld over andere groepen en denkt
men op verschillende scholen na over het inzetten van onbevoegde leerkrachten. Het aantal vacatures voor
leerkracht groeit, de huidige populatie leerkrachten vergrijst steeds verder, waardoor deze trend zich de komende
jaren door zal gaan zetten. De huidige aanwas van de Pabo (opleiding leerkracht basisonderwijs) zal e.e.a. niet
volledig op kunnen vangen.
Omdat dit probleem ook ùw kind(eren) en daarmee u aangaat, doen wij bij dezen een oproep aan onze
ouderpopulatie. Wilt u voor 6 november a.s. een brief sturen naar minister Slob van het Ministerie van Onderwijs
om onze staking van 6 november kracht bij te zetten? Begin de brief met de zin: ‘Ik wil een èchte leerkracht voor mijn
kind, omdat…’
Minister Slob geeft aan dat onderwijs gaat over de toekomst van onze kinderen en jongeren. Voor hen wil hij
minister zijn. En voor hun docenten en leerkrachten, die vanaf de eerste schooldag tot de laatste diploma-uitreiking
werken om de gaven en talenten van leerlingen te laten
bloeien (bron: website rijksoverheid). Laten we minister
Slob aanspreken op zijn verantwoordelijkheid voor de
toekomst van onze kinderen èn van goed onderwijs!
Het postadres waar u de brief naartoe kunt sturen is:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Alvast bedankt, namens al onze kinderen!
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.
We zijn weer begonnen!
We zijn weer begonnen aan de volgende periode. En wel met veel
enthousiasme zoals je ziet.
We hebben weer hard gewerkt. Volgende week beginnen we, alleen met
groep 8, aan de Cito toetsen.
We zullen beginnen met begrijpend lezen en daarna volgen o.a. spelling en
rekenen. We hebben al met de kinderen besproken dat hun werkhouding
het belangrijkste is tijdens de Cito toetsen. Netjes, rustig en geconcentreerd
werken dan zal het allemaal goed komen. Succes allemaal!
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Kijkje bij de Sterren
Op woensdag 13 november a.s. zal tussen 11.15 en 12.15 uur ons jaarlijkse ‘Kijkje bij de Sterren’ plaatsvinden.
Tijdens dit moment heeft u de mogelijkheid om door uw kind(eren) in de klas te worden rondgeleid. We willen laten
zien hoe we werken en wat we belangrijk vinden op de Ster.
Oudergesprekken op initiatief van de leerkracht
In de week van 18 t/m 22 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. Daarnaast geeft hij/zij aan op welk moment u, wanneer u in eerste
instantie niet bent uitgenodigd, op eigen initiatief een afspraak kunt maken over uw kind.
Minibieb de Ster
Er wordt veel gebruik gemaakt van onze minibieb; leuk om te merken! In onze minibieb staan
boeken voor zowel volwassenen als voor kinderen. Er staan weer leuke nieuwe boeken in, dus
wees welkom om te lenen, ruilen of achterlaten!
Vanuit de Bieb op school
Bieb gesloten
De bieb op school is gesloten op woensdag 6 november en vrijdag 8 november a.s. vanwege een migratie van een
oud naar nieuw systeem voor uitlenen.
Leestips, informatie voor spreekbeurten en werkstukken en nog veel meer
Wist je dat Bibliotheek De Kempen speciale jeugdpagina’s heeft voor 0 tot 6 jaar, voor 6 tot 9 jaar en voor 9 tot 12
jaar? Op deze pagina’s vind je de leukste leestips, luisterboeken, e-books en leesboeken op onderwerp, serie of AVIniveau. Ook kun je hier gemakkelijk boeken vinden speciaal voor dyslexie en is er volop inspiratie en informatie voor
spreekbeurten en werkstukken te vinden. Je vindt de pagina’s door op www.bibliotheekdekempen.nl bij het menu
‘collectie’ naar ‘ontdek de collectie’ te gaan.
Junior Einstein
Wist je dat je met je Bibliotheekabonnement gratis kunt oefenen voor school? Met Junior Einstein kun je online
oefenen voor alle vakken van de basisschool! Bijvoorbeeld voor Begrijpend lezen en Rekenen. Superhandig dus. Ga
naar https://www-junioreinstein-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/start en log in met je Bibliotheekaccount.
Mini workshop voor kinderen met dyslexie: geef jouw zelfvertrouwen en kwaliteiten een boost
Donderdag 31 oktober van 15:30 tot 16:00 uur in Bibliotheek Eersel
Kinderen en jongeren met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Dit kan ze onzeker maken en van invloed
zijn op hun zelfvertrouwen. Speciaal voor hen is er deze praktische workshop, waarin ze op speelse manier
ontdekken wat hun eigen (dyslectische) krachten en kwaliteiten zijn. Deze mini LEF-boost voor kinderen en jongeren
met dyslexie wordt gegeven door dyslexie-expert Leoniek Janssen Steenberg. Met deze workshop wil zij het
zelfvertrouwen van de deelnemers een boost geven. Deze mini-workshop is gratis toegankelijk voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Meld je aan via: https://kempen.op-shop.nl/375/mini-workshop-voor-kinderen-met-dyslexiegeef-jouw-zelfvertrouwen-en-kwaliteiten-een-boost. Ouders hoeven zich niet aan te melden, maar mogen er wel bij
blijven.
Dyslexiecoach: voor al je vragen en tips in Bibliotheek Eersel
Wat is dyslexie precies? Hoe ga je er als kind mee om? En als ouder? Welke boeken zijn geschikt? Martijn Haneveer,
kan al je vragen over dyslexie beantwoorden. Als lees-/mediaconsulent gespecialiseerd in dyslexie, kan zij je ook
allerlei boekentips en tips over online lees- programma’s geven. Ouders, leerkrachten, kinderen, iedereen is welkom
om langs te komen op donderdag 31 oktober, donderdag 21 november en donderdag 19 december van 15.30 –
16.30 uur in Bibliotheek Eersel
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Week van de Mediawijsheid
Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit technologie ons juist in de weg? Tijdens de
Week van de Mediawijsheid stellen we iedereen de vraag: wanneer kies jij om aan of uit te staan? Vraag jij je als
ouder ook wel eens af waar je goed aan doet, en waar je betrouwbare wegwijzer in het gebruik van digitale media
voor je kind(eren) kunt vinden? Kijk eens op https://www.mediawijsheid.nl/, hier vind je allerlei informatie.
Week van de Mediawijsheid: workshop vloggen van Teun Peters
Zaterdag 9 november van 10.30 tot 12.00 in Bibliotheek Eersel.
Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit technologie ons juist in de weg? Tijdens de
Week van de Mediawijsheid stellen we iedereen de vraag: wanneer kies jij om aan of uit te staan? In Bibliotheek
Eersel kun je een workshop vloggen van een van Nederlands bekendste vloggers, Teun Peters volgen. Wil jij gaan
vloggen, maar weet je niet zo goed hoe je dat aanpakt? Of wil jij gewoon graag weten hoe bekende YouTubers
werken? In de workshop vertelt Teun onder andere over de verschillende soorten vlogs, geeft hij je heel veel tips,
maar leert hij je ook wat je beter niet kunt doen. Neem je eigen telefoon of tablet mee, doe mee en krijg het vloggen
onder de duim! Voor kinderen vanaf 9 jaar. Reserveer je tickets via: https://kempen.op-shop.nl/1713/workshopvloggen-van-teun-peters-9/09-11-2019
Vanuit de ouderraad
Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering - Oudervereniging Basisschool de Ster - 13 november 2019 om 20.00 uur
Op woensdag 13 november vindt de jaarvergadering van de oudervereniging plaats. Alle ouders zijn automatisch lid
van de oudervereniging vanaf het moment dat hun kind naar de basisschool gaat tot aan het moment dat hun kind
de basisschool weer verlaat.
Tijdens deze jaarvergadering legt de oudervereniging financiële verantwoording af over het afgelopen schooljaar.
Daarnaast worden de plannen voor het komende schooljaar besproken. Ten slotte zullen we de hoogte van de
ouderbijdrage voor volgend schooljaar bespreken en zal gesproken worden over de inzet van eigen vervoer of
bussen bij schoolreisjes en de financiële consequenties die hiermee gepaard gaan. Alle ouders hebben de
gelegenheid op deze avond mee te praten en te beslissen. Wij hopen u daarom allemaal te mogen begroeten op
woensdag 13 november, om 20.00 uur op Basisschool de Ster.
Oudervereniging Basisschool De Ster Westerhoven
Namens de Sint Commissie
Pepernoten bakken
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 29 november a.s. 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 29 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 8 november a.s. via: ordester@outlook.com
Alvast bedankt en veel bakplezier!! Groetjes van de Sint Commissie
Oproep TSO vrijwilligers
Ons team van TSO vrijwilligers is op zoek naar versterking! Ben jij die vader, moeder, opa of oma die het leuk vindt
om samen met de kinderen er een gezellige overblijftijd van te maken? Of ken je een buurman of buurvrouw die dit
leuk zou vinden? Neem dan contact op met onze coördinator!
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Vanuit de werkgroep communieviering
Aan de ouders van communicanten uit groep 4 en 5
Beste allemaal,
Pater Pushpa Raj, Pastoor Buyens en de werkgroep communieviering willen de ouders van de communicanten uit
groep 4 en 5 graag uitnodigen voor de eerste ouderavond op woensdag 30 oktober aanstaande om 20.00 uur. in de
pastorie in Westerhoven.
Deze avond zullen we - na de kennismaking - het een ander uitleggen over de communieviering, de bijbehorende
kindermiddagen, ouderavonden en andere activiteiten. De communie staat gepland op zondag 17 mei 2020.
Graag zien we jullie op woensdag 30 oktober aanstaande!
Groetjes,
Anita Kaptheijns, Kim Seuntiëns en Hanne Cremers
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