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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”) 
31 oktober 
11.45-12.30 uur: Maandafsluiting 
Leeuwen, Pluto en Neptunus 
5 t/m 9 november 
Oudergesprekken op initiatief leerkracht 
12 november 
Sterrenkijker 
23 november 
Onder voorbehoud: Pepernoten bakken 
26 november 
Sterrenkijker 
30 november 
11.45 uur: Maandafsluiting Giraffen, 
Kreeften en Jupiter 
5 december 
Sinterklaas op school 
6 december 
Studieochtend: alle  
leerlingen vrij 
10 december 
Sterrenkijker 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

Vanuit groep 0-1 Leeuwen en groep 2 Giraffen 
Gezocht: reserve onderbroeken 
Wij zijn dringend op zoek naar onderbroekjes maat 110/116 voor 
jongens. Mocht u deze thuis nog hebben dan zijn we hier erg blij 
mee! 
 
Vanuit groep 0-1 Leeuwen, 2 Giraffen en 3 Kreeften 
Gezocht: bakvormpjes  
Wij zoeken voor de bakkerij (behorende bij thema Sint) bakvormen 
van letters en cijfers.  Deze zijn net in een actie van een bekende 
supermarkt geweest dus we hopen dat jullie ons hiermee kunnen 
helpen. Als je deze terug wil, is het makkelijk als je je naam erop 
schrijft. Bedankt! 
 

 
 
Vanuit groep 6 t/m 8 
Surprises 
Ook dit jaar brengt de Sint een bezoek aan basisschool de Ster en 
wel op woensdag 5 december.  De kinderen van de groepen 6, 7 en 
8 zullen elkaar op deze dag gaan verrassen met een cadeautje.  Op 
maandag 29 oktober zijn er in de klas lootjes getrokken. Elk kind 
heeft op deze dag een briefje mee naar huis genomen 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. De surprise wordt verpakt in een vuilniszak of 
ingepakt in cadeaupapier. Aan de buitenzijde moet een naam 
zichtbaar zijn, zodat we weten voor wie de surprise is (eventueel in 
een envelop om het nog een beetje spannend te houden). 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. 
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Vanuit groep 5 Pluto, 6 Jupiter en 8 Neptunus 
Thema Europa 
Maandag 29 oktober a.s. starten groep 5, 6 en 8 met het thema ‘Europa’. Het is een aardrijkskunde thema, waarbij 
aandacht wordt besteed aan topografie en atlasgebruik. De volgende deelonderwerpen komen aan de orde: 
Algemeen en Noord-Europa, West-Europa. Zuid-Europa, Oost-Europa en Centraal Europa.  
Tijdens projectwerk maken de groepen 6 en 8 en muurkrant/poster. Zij werken weer samen in duo’s. Op de gang 
gaan we een themahoek inrichten.  
 
Vanuit groep 7 Saturnus 

Thema Gouden Eeuw 
Na een aardrijkskundethema is het nu de beurt aan geschiedenis. Vandaag start groep 7 met het thema ‘Gouden 
Eeuw'. Aan bod komen: 
- Kunstenaars, zoals Rembrandt van Rijn 

- De 80-jarige oorlog (Beeldenstorm) 
- De VOC 

- De WIC en de slavernij 
- Willem van Oranje 

Ook staat de tijdbalk centraal. Tijdens projectwerk maken we een PowerPoint-presentatie. Natuurlijk kan het maken 
van een zelfportret niet ontbreken. Op de gang is een hoek ingericht met diverse kruiden en een legpuzzel (van 1000 
stukjes!) met kunstwerken van Johannes Vermeer. Ook gaan we oefenen met het leggen van echte zeemansknopen. 
Wij zijn klaar voor het volgende thema! 
  
Koken 
Tijdens het thema ‘Gouden Eeuw’ gaan we linzensoep bereiden. Op de schuifdeur zal vanaf vandaag een lijst 
hangen, waarop je kan aangeven welk ingrediënt je mee wil nemen. Als we allemaal iets meenemen kunnen we op 
donderdag 15 november weer de keuken in!! De ingrediënten kunnen ingeleverd worden aan het begin van die 
week. 
  
Schrijver op bezoek 
Deze week start ook het project ‘schrijver op bezoek’. Middels dit project willen we het lezen een extra stimulans 
geven. In de klas hebben we veel boeken ontvangen van de schrijver Stefan Boonen. Op dinsdag 6 november komt 
Stefan op bezoek in onze klas. Om ons goed voor te bereiden op zijn komst, hebben we een speciale 
huiswerkopdracht waarbij we ons gaan verdiepen in de boeken die Stefan heeft geschreven.  
 
Oudergesprekken op initiatief van de leerkracht 
In de week van 5 t/m 9 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. 
 
Wijziging data oudergesprekken ontwikkelingsverslag februari 
Door omstandigheden hebben we in onze planning de oudergesprekken rondom het eerste ontwikkelingsverslag 
moeten wijzigen. Deze gesprekken vinden plaats in week 7 (11 t/m 14 februari 2019). Het ontwikkelingsverslag gaat 
met de kinderen mee op 8 februari 2019.  
 
De Ster opent haar minibieb 
In de loop van deze week wordt onze minibieb in gebruik genomen. Minibieb werkt vanuit het idee dat je de 
samenleving met elkaar leuker kunt maken. Het gaat om het idee dat je met elkaar een plek beheert waar iedereen 
boeken kan lenen, ruilen of achterlaten. Met elkaar en voor elkaar dus. Onze minibieb staat binnenkort voor de 
school en is 24 uur per dag voor iedereen te bezoeken. Naast boeken voor kinderen, is er ook een plank met boeken 
voor volwassenen. Voor iedereen wat wils dus! Hierbij onze dank aan dhr. Piet Adriaans voor het vervaardigen van 
onze prachtige minibieb! 
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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 2 Giraffen. Zij schreven op 26 oktober jl. over een heel 
gezellige ochtend. 
 
Spelletjes spelen 
Vandaag zijn we met de hele klas gezellig naar Hoefzicht 
gewandeld. Hier hebben we met de opa's en oma's gezellig 
spelletjes gespeeld en gekletst! 
 Wat was dit een fijn uurtje zeg!  
 
 
Bericht vanuit de Sint Commissie: herhaalde oproep pepernoten bakken! 
Beste ouders/verzorgers van alle kinderen van basisschool  De Ster, 
Na verschillende berichten hebben we helaas nog niet voldoende aanmeldingen voor het bakken van de 
pepernoten op vrijdag 23 november. Wanneer we op 1 November nog steeds niet voldoende aanmeldingen 
hebben zal het pepernotenbakken niet doorgaan. Dat willen we toch niet?!  
We begrijpen natuurlijk dat het moeilijk kan zijn om een groepje met onbekende kinderen alleen mee naar huis te 
nemen, daarom is het natuurlijk ook mogelijk om samen een groepje te begeleiden. Hopelijk geeft deze tip net de 
laatste mensen het zetje om zich samen aan te melden! 
 
Hieronder nogmaals de gehele oproep en uitleg vanuit de Sint commissie: 
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 
 
Vanuit de werkgroep Vormsel: Actie schoenendoos 2018 
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Actie schoenendoos is dé kans voor kinderen om écht iets te 
doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. Heel veel kinderen in Nederland vullen een mooi versierde 
schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Doe 
jij ook mee?           
Kijk gewoon eens wat je thuis nog hebt liggen aan spulletjes, het hoeft echt niet allemaal nieuw te zijn. Je moet je 
bedenken dat de kinderen waar de dozen naar toe gaan helemaal niets hebben en dat zo’n gevulde simpele 
schoenendoos ‘n onvergetelijk cadeau voor hen is.  
Op school kun je een foldertje krijgen met informatie en een etiket om op de doos te plakken. Hierop kun je 
aangeven voor welke leeftijdscategorie jij een doos gevuld hebt. Denk er wel om dat er een bijdrage van €5,- 
gevraagd wordt om de doos in dat verre, arme land te krijgen.  
Op zaterdag 10 november kun je deze doos in komen leveren tijdens de gezinsviering om 19.00 uur in de kerk. Deze 
viering gaat over delen en zorgen voor een ander. Zanggroep Cheers zingt enkele mooie liedjes en kinderen van het 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=nKPjzzzrFhq1unsjM5Vjc9oNpX39Q7nyn-G8xhJG4-8jFnUFcD3WCA..&URL=mailto%3anoorvanlankveld%40outlook.com
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vormsel zullen de lezingen verzorgen. Kun je niet aanwezig zijn dan mag je de doos ook op school inleveren (uiterlijk 
7 november). Wij zullen zorgen dat de doos op een centraal inleverpunt afgegeven wordt. Voor meer informatie kun 
je eens kijken op www.actie4kids.org 
Namens alle ontvangende kinderen; alvast heel erg bedankt!!! Werkgroep Vormsel  
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Vanuit GGD Brabant-Zuidoost: Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 
Informatieavond GGD 
‘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 13 november een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen. 
 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een 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. 
 
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 13 november in het Elkerliek ziekenhuis  in Helmond.  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 Jeugdgezondheid van de 
GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 
 


