
De Sterrenkijker 
Nummer 5, Jaargang 28, 6 november 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”)  
13 t/m 16 november 
Oudergesprekken op initiatief leerkracht 
20 november 
Sterrenkijker 
23 november 
20.00 uur: GMR vergadering (SKOzoK) 
30 november 
11.15 uur: Maandafsluiting Leeuwen, 
Pluto en Neptunus 
4 december 
Sterrenkijker 
5 december 
Ochtend: Sinterklaas op school 
6 december 
Alle kinderen vrij tot 9.30 uur! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

Vanuit groep 3 t/m 8 

Skateclinics 
Op maandag 13 november a.s. worden er op ons schoolplein 
Skateclinics georganiseerd voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. De 
clinic is een initiatief van de organisatie 'Skate-A-way'. Veiligheid 
staat hierbij voorop. De kinderen zijn verplicht het totale pakket aan 
bescherming te dragen. Dit bestaat naast de skates uit pols-, 
elleboog-, kniebescherming en een helm. Kinderen gebruiken zoveel 
mogelijk hun eigen materialen. Heeft uw kind skates en / of 
beschermingsmaterialen thuis, dan vragen we u om dit op maandag 
13 november mee te nemen naar school. Indien kinderen niet 
beschikken over de benodigde materialen, kan dit kosteloos worden 
geleend. In verband met de hygiëne is het dragen van een pet / muts 
onder de helm verplicht. We kijken uit naar deze sportieve dag! 
 
Vanuit groep 6 t/m 8 

Surprises 
Ook dit jaar brengt de Sint een bezoek aan basisschool de Ster en 
wel op dinsdag 5 december.  De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 
zullen elkaar op deze dag gaan verrassen met een cadeautje.  
Op maandag 30 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. 
 
Herinnering: 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 Kapstokregel 
 van de maand november. 
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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 vanaf heden steeds 
wat extra aandacht aan schenken. Deze keer is groep 0-1 de Leeuwen aan de beurt. Zij schreven over het 
motoriekcircuit. 
 
Motoriekcircuit 
Op dinsdagmorgen staat het motoriekcircuit centraal. Gisteren 
zijn we van start gegaan. De komende periode komen de 
volgende onderdelen aan de orde: kleien, mandala, bouwen, 
vrouwen, prikken, kralenplank, ketting en muizentrapjes. De 
kleuters van groep 1 en 2 zijn in groepjes ingedeeld. 
 
Schoolgids 
De schoolgids wordt niet meer op papier verstrekt. Deze is door iedereen in te zien op onze website. Op de 
homepagina vindt u de verwijzing naar de schoolgids. 
 
Vanuit de MR  
De MR heeft besloten om na elke vergadering een stukje in de Sterrenkijker te plaatsen. De gehele notulen is na 
goedkeuring te vinden op de website.  Er is gesproken over het SchoolOntwikkelingsPlan (SOP), oftewel waar gaat de 
Ster dit jaar aanwerken:   
- Structureel Coöperatief leren (bepaalde manier van samenwerken tussen kinderen).  
- Meerbegaafdheid (welke kinderen zijn meerbegaafd en hoe geven we hen begeleiding).  
- Modern Kleuteronderwijs (activiteiten benaderen vanuit doelen waarin motoriek een belangrijk onderdeel inneemt).  
Daarnaast is het moment ‘kijkje bij de Sterren’ op vrijdag 6 oktober jl. geëvalueerd. Over het algemeen waren de 
reacties van aanwezigen positief. De jaarplanning van de MR is nog eens bekeken. Deze is ook te vinden op de website.   
 
Vanuit de parochie: kerstviering 
Hallo kinderen  van Westerhoven, 
Vorig jaar hebben we in de kerk met de kerstviering het kerstverhaal uitgebeeld met 
een aantal kinderen. De kinderen hadden er plezier in en degene die in de kerk waren 
vonden het heel mooi, daarom willen we dat dit jaar weer doen. We hopen natuurlijk 
dat er veel kinderen meedoen, want als er veel kinderen meedoen is dit voor iedereen 
heel leuk. Daarom willen we aan jullie (en jullie ouders)  vragen of jullie mee willen 
doen. 
De rollen die we hebben zijn: 
1 x Maria 
1 x Jozef 
1 x Ster 
Engelen (meerdere) 
Herders (meerdere) 
3 x Koning 
Dus: geef je op  dan maken we er een mooi verhaal van. Als je in het kerstkoortje zingt, kan dit samen. 
We oefenen één keer  in de kerk op vrijdag 22 december a.s. 18.30 tot 19.30 uur(als het koortje ook oefent). De 
kerstviering is dit jaar op zondag 24 december a.s. om 17.30 uur.  
Opgeven voor het kerstspel kan door dit door te geven aan  
Saskia Schellens ( neelensaskia@rumaweb.nl) of Jannie Smets (a.smets6@chello.nl). 
 
Bericht van naschoolse opvang Blusskids 
Tijdens de herfstvakantie hebben de kinderen van Blusskids Westerhoven bij de kinderen van Blusskids Riethoven in 
Riethoven gespeeld. Ze hebben daar allerlei activiteiten gedaan die te maken hadden met het thema Beestenboel bij 
de Blusskids. Ze hebben konijnen, kippen, varkens, vogels, cavia’s, geiten en schapen verzorgd op de kinderboerderij 
in Dommelen.  
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Bij de Blusskids hebben we een puppycursus gekregen waarbij we de mamahond en de puppy hebben verzorgd.  Bij 
een familie in Riethoven hebben we de  paarden verzorgd en erop gereden.  Het was een beestachtig leuke week bij 
de Blusskids.  
We gaan m.i.v. 21 november a.s. beginnen met voorschoolse opvang op basisschool de Ster. De voorschoolse opvang 
kan gecombineerd worden met naschoolse opvang en/of vakantieopvang. We starten op dinsdag maar als u op een 
andere dag voorschoolse opvang nodig hebt neem dan contact met ons op.  
De groep van kinderen is flink aan het groeien bij Blusskids Westerhoven. Er komen nog meer kinderen bij maar we 
hebben ook nog plaats voor nog meer nieuwe kinderen.  Daarom geven we hieronder nog even de mogelijkheden 
weer:  

 Blusskids Westerhoven is op maandag, dinsdag en donderdag geopend op basisschool de Ster.  

 Blusskids Westerhoven haalt op woensdag en vrijdag de kinderen op aan school en neemt ze mee naar 
Riethoven waar nog meer kinderen gebruik maken van naschoolse opvang.  

 Blusskids Westerhoven is ook geopend als er op een dag waarop naschoolse opvang wordt afgenomen een 
studiedag, studiemiddag of continurooster is. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.  

 Blusskids Westerhoven biedt opvang in schoolweken (40-weken pakket) maar ook opvang in schoolweken en 
in vakantieweken (49-weken pakket).  

 Blusskids Westerhoven biedt standaard opvang en flexibele opvang.  

 Blusskids Westerhoven gaat starten m.i.v. 21 november as met voorschoolse opvang op basisschool de Ster. 
De voorschoolse opvang kan gecombineerd worden met naschoolse opvang en/of vakantieopvang.   

Voor meer informatie kunnen jullie eens binnenlopen in ons lokaal of telefonisch contact opnemen met 
Kinderdagverblijf ’t Blusserke op het centrale telefoonnummer 040-2018324. De informatie is ook te vinden op onze 
website www.blusserke.nl. Op basisschool de Ster zijn bij de hoofdingang in de postvakjes informatiepakketjes te  
vinden.   
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