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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”) 

11 november 
Studiedag: alle kinderen vrij!  
14 november 
Landelijke intocht Sinterklaas 
19 november 
20.00-21.00 uur: MR vergadering 
20 november 
Sterrenkijker 
November 
Oudergesprekken op initiatief leerkracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

 

 

 

Studiedagen 30 oktober en  11 november 
Tijdens de studiedag van 30 oktober hebben we ons nader 
georiënteerd op de schooltijden (hoe kijken we tegen het huidige 
continurooster aan?, wat kan dit betekenen voor de toekomst?). 
Het tussen-resultaat hiervan wordt op 19 november gedeeld met de 
medezeggenschapsraad (MR) en vervolgens met alle ouders.  MR èn 
ouders worden ieder geval actief betrokken bij dit traject alvorens 
er knopen worden doorgehakt. 
Naast schooltijden stond ook het thuisonderwijs, dat we bieden als 
kinderen/groepen noodgedwongen thuiszitten, op de agenda.  
Hiervoor is een protocol opgesteld (wanneer blijven groepen 
thuis/hoe ziet het onderwijsaanbod er op dat moment uit?), dit 
wordt eveneens op 19 november gedeeld met de MR, vervolgens 
met alle ouders. 
 
Op 11 november vindt de volgende studieochtend plaats. Daar 
praten we over het technisch lezen in de groepen 4 tm. 8  (we zijn 
ons aan het oriënteren op een vernieuwing van het aanbod).  
Daarnaast spreken we over ons volginstrument op sociaal-
emotioneel vlak. 
 
Meester Willian 
Het herstel van meester Wilian verloopt voorspoedig. Vanaf eind 
oktober komt hij met enige regelmaat in de groep (ongeveer 4 uur 
in de week). Deze contactmomenten met en in school worden 
langzaam uitgebreid. Juf Lara blijft voorlopig echter de eind-
verantwoordelijke leerkracht in groep 4.  
 
Oudergesprekken op initiatief van de leerkracht 
Deze maand 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 zij graag een gesprek over uw kind wil voeren. Deze 
gesprekken vinden in principe online plaats. Vanuit de leerkracht 
ontvangt u nadere informatie over de manier waarop dit wordt 
georganiseerd. Wilt u zelf een gesprek aanvragen?, dan vindt dit 
plaats in week 48 en kunt u hierover voor 16 november a.s., via e-
mail, contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren). Er 
wordt dan een gesprek gepland.  
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Maatregelen i.v.m. Corona 
Het ‘Kijkje bij de Sterren’, dat op 18 november a.s. gepland stond, kan – vanwege de huidige corona-maatregelen 
helaas niet doorgaan. 
 
Sinterklaas- en kerstviering 
Ons bestuur (SKOzoK) heeft met de kennis van nu geadviseerd  om de viering van Sint en Kerst kleinschalig in te 
vullen, bij voorkeur klassikaal. Dat betekent dus: geen samenkomst op schoolplein of aula met meerdere groepen. 
Ook adviseert men af te zien van de fysieke aanwezigheid van externe personen voor de rol van Sint, Piet of 
anderszins. Dit past namelijk niet bij de geldende maatregelen om het covid-19 virus terug te dringen. De 
betreffende werkgroepen zijn hiervan inmiddels op de hoogte gebracht. 
 
Sinterklaasjournaal 
Vanaf a.s. maandag 9 november start het Sinterklaasjournaal weer. De uitzendingen vinden iedere avond plaats tot 
en met 4 december a.s. en beginnen om 18.00 uur. Ze worden uitgezonden op Zapp (NPO3). In de klas wordt het 
Sinterklaasjournaal ook bekeken.  
 
Vanuit groep 5 Pluto en groep 6 Jupiter 
Nieuw thema 
Binnenkort start er een nieuw thema van Alles-in-één in groep 5 en 6. Het gaat om het thema Europa wat gekoppeld 
is aan aardrijkskunde. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Algemeen, Noord-Europa, West-Europa, Zuid-
Europa, Oost-Europa en Centraal-Europa. Bij projectwerk wordt er in tweetallen een PowerPoint gemaakt. Dit ter 
voorbereiding op de spreekbeurten in het tweede deel van het schooljaar. Ook de creatieve vakken staan in het teken 
van dit thema. 
 
Vanuit groep 7 Saturnus en groep 8 Neptunus 
Nieuw thema 
Groep 7 en 8 gaan de komende vijf weken werken aan het thema “De Gouden Eeuw”. Dit is een geschiedenis thema, 
we gaan veel leren over Nederland van 1600 tot 1700. We zullen de verwerkingen van het thema een beetje moeten 
aanpassen vanwege corona, maar we gaan er zeker een interessant thema van maken. Voor een knutselwerkje over 

het thema hebben we figuurpasta (droog) nodig. Wanneer u thuis een restje heeft, wij zijn er heel blij mee. U kunt het 
meegeven aan uw kind.  
 
Vanuit groep 6 t/m 8 
Surprise  
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zullen elkaar op 2 december gaan verrassen met een surprise.   
Op maandag 2 november of dinsdag 3 november zijn er in de klas lootjes getrokken. Elk kind heeft op deze dag een 
briefje mee naar huis gekregen 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.  
We kiezen er dit schooljaar voor om geen cadeautje bij de surprise te geven. Om zo extra bewegingen in de openbare 
ruimte te voorkomen naar aanleiding van het advies van het RIVM. We bespreken dit ook met de kinderen.  
Natuurlijk voorziet elk kind de surprise van een gedicht en is wat (verpakt) snoepgoed ook welkom.  
Op dinsdag 1 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 2 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.  
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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 2-3 Kameleons en groep 6 Jupiter.  
 
Soeppie? 
Afgelopen maandag kookten we soep! Superleuk...leerzaam en gezellig! 

 
Verkeer 
Er wordt weer hard gewerkt zo na de 
herfstvakantie. In tweetallen werken in het boekje 
van VVN. Deze keer met als doel ‘Wie heeft er 
voorrang?’ 
 

 
Welkom op onze school! 
Vandaag is Puck gestart in groep 0-1-2 Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en speelplezier op onze school! 

 
 
Even voorstellen… 
Hallo, 
Ik ben Jaimy Janssens en ik ben 17 jaar. Ik ben stagiaire in groep 8 op de donderdag en na 
februari ook op de vrijdag. Ik zit op het Summa college en doe de opleiding 
onderwijsassistent. Ik ben begonnen aan mijn eerste jaar stage en het bevalt me goed.  Ik 
vind het tot nu toe een super leuke groep en kijk uit naar de rest van het jaar. 
 
 
Nieuws van Nummereen 
Peuterprogramma 
De herfst is begonnen zelfs bij ons in het lokaal… De kinderen hebben geholpen met het versieren van de herfstboom. 
In de boom hangen herfstblaadjes, uiltjes en er is zelfs een eekhoorntje te zien. Ook op het raam zien we spinnen in 
een web en staat er een kabouterhuisje. Het thema van komende weken is dan ook herfst. We gaan een 
herfstwandeling maken, we leren het paraplu dansje en spelen het kabouterspel. 
Een leuk versje die wij aan het oefenen zijn: 
Kijk, 5 kleine kabouters heb ik hier, Een gaat er naar huis, nu heb ik er nog 4. 
Kijk, 4 kleine kabouters die dansen op mijn knie, Een gaat er naar huis, nu heb ik er nog 3. 
Kijk, 3 kleine kabouters die kijken heel tevree, Een gaat er naar huis, nu heb ik er nog 2. 
Kijk, 2 kleine kabouters die dansen op mijn been, Een gaat er naar huis, nu heb ik er nog maar 1. 
Kijk, nu heb ik er nog 1, waar moet hij heen? Hij gaat slapen in mijn vuistje, Want dat is zijn kabouterhuisje. 
 
Clup 
In de maand oktober hebben wij ons bezig gehouden met het thema beroepen. Hier hebben we van allerlei activiteiten 
bij bedacht. We hebben zelf kleding ontworpen, we hebben getimmerd als een timmerman en nog véél meer! Zo 
vonden de meiden het erg leuk om bezig te zijn met het beroep kapper en schoonheidsspecialist. Ze deden niks liever 
dan nagels lakken, make-up doen en de haren mooi in model brengen. 
De komende maand zijn we bezig met proeven en proefjes. Wij zijn benieuwd! 
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Vanuit Bibliotheek de Kempen 
DigiBiebLab opent MakerzLab in Bibliotheek Bladel en Valkenswaard 
Aangaande gemeente Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel-de Mierden en Valkenswaard. 
In het DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen valt van alles te leren, doen en ontdekken. Je maakt hier kennis met de 
mogelijkheden van de toekomst. Duizenden kinderen hebben in workshops en op festivals al kennis gemaakt met 3D 
en Design, Film en Media, Robotica en Programmeren. Dit najaar opent Bibliotheek De Kempen in Bibliotheek 
Valkenswaard en Bibliotheek Bladel een MakerzLab voor volwassenen. Een plek waar iedereen op betaalbare manier 
kennis kan maken met nieuwe technologieën en machines. 
 
MakerzLab: innoveren, samenwerken en kennisdelen 
In het MakerzLab leer je werken met de 3D-printer, VR brillen, lasersnijder, vinylplotter en heatpress en de software 
die daarbij hoort. Doe inspiratie op, laat je creativiteit de vrije loop en werk samen met anderen om jouw idee 
werkelijkheid te maken of een oplossing te zoeken voor jouw uitdaging. Het MakerzLab is er voor iedereen, ervaring 
of niet. Je kunt andere gebruikers om hulp vragen en jouw ervaringen natuurlijk ook delen. Afhankelijk van je ervaring 
biedt ook de Bibliotheek je passende begeleiding. 
 
In Bibliotheek Bladel kun je vanaf donderdag 1 oktober om de week op donderdagavond aan de slag met een 3D-
printer en VR-brillen. Vanaf dinsdag 6 oktober kun je in Bibliotheek Valkenswaard om de week op dinsdagavond leren 
hoe een lasersnijder en een vinylplotter werken. Beide avonden zijn van 19:30 tot 21:00 uur. Het is mogelijk om, op 
afspraak en tegen een kleine vergoeding, je ontwerpen te printen, snijden en plotten.  
 
Het DigiBiebLab voor jeugd  
Overdag wordt het MakerzLab ook ingezet voor bezoek van scholen. Ook de DigiBiebLab activiteiten voor kinderen, 
waar zij kennis maken met onder andere robots, Little Bits en een greenscreen zijn weer opgestart. Kinderen kunnen 
uiteraard ook hun eigen ontwerpen op afspraak komen printen of snijden. 
 
Meer informatie en aanmelden  
Je kunt op ieder moment starten bij het MakerzLab. Wegens gepaste corona maatregelen is reserveren verplicht. Kijk 
voor meer informatie en aanmelden op www.bibliotheekdekempen.nl/digibieblab. Wil je op afspraak een ontwerp 
(laten) printen of snijden? Of lijkt het je leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor het DigiBiebLab? Stuur dan 
een e-mail naar digibieblab@bibliotheekdekempen.nl. 
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