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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”) 

November 
Oudergesprekken op initiatief leerkracht 
4 december 
Sinterklaasviering op school 
Sterrenkijker 
17 december 
Kerstviering 
18 december 
Sterrenkijker 
21 december t/m 1 januari 
Kerstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

 

 

 

Sinterklaas 
Schoen zetten in de klas   
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 mogen op maandag 30 november 
een schoen meebrengen naar school. Voor de kinderen van groep 1 
en 2 gebruiken we de gymschoen hiervoor. Deze gaan we samen 
zetten in de hoop dat de Pieten langs komen…  

 
Surprises 
De surprises van groep 6/7/8 mogen op donderdag 3 december 
mee naar school genomen worden. Daar worden de mooie creaties 
alvast tentoon gesteld in de hal. Op vrijdag 4 december gaan we de 
surprises uitpakken en worden de gedichten voorgelezen. 
 
4 december   
Op deze dag wordt er voor de kinderen een stuk fruit voorzien. 
Mocht u inschatten dat uw kind hiermee niet voldoende heeft, kan 
u ook zelf nog wat extra voorzien. De kinderen zorgen zelf voor 
drinken op deze dag.  
 
Nieuwe kwaliteitsondersteuner 
Zoals eerder aangekondigd zal onze huidige kwaliteitsondersteuner, 
Yolanda Verhoeven, ons gaan verlaten. Haar opvolger is inmiddels 
bekend: onze nieuwe collega wordt Evelien Rijkers. Evelien is 
momenteel  al werkzaam in de rol van kwaliteitsondersteuner 
binnen ons bestuur. Ze zal vanaf de tweede week na de kerst-
vakantie de werkzaamheden van Yolanda over gaan nemen.  
Voor een goede overdracht zal Yolanda haar in januari nog op de 
maandagochtenden bijstaan in haar taken. In een volgende 
Sterrenkijker zal Evelien zich nader aan u voorstellen.  
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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 4 Dolfijnen en groep 8 Neptunus.  
 
Tafeltjes rennen 
Vandaag hebben we de tafels buiten geoefend. Ren zo snel mogelijk naar het antwoord. 
Het was heerlijk, even lekker buiten rekenen. 
 
Oefentoets blok 3 
De kinderen zijn op dit moment bezig met de oefentoets rekenen blok 3 
Morgen en overmorgen staan er weer twee toetsen gepland. 
Ze nemen deze oefentoets vandaag allemaal mee naar huis (is een kopie) nagekeken natuurlijk. 
Zo zien jullie welke stof we gaan toetsen deze week en is er eventueel nog ruimte om te oefenen 
vandaag. 
 
Succes allemaal! 
 

Herinnering: 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 via e-mail, contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren). Er wordt dan een gesprek 
gepland.  
 

Technisch lezen 
In het Schoolontwikkelingsplan van de Ster is opgenomen dat we het technisch lezen op de Ster nader willen 
beschouwen. Dit heeft geresulteerd tot de conclusie dat we toe zijn aan een nieuwe methode voor zowel Aanvankelijk 
technisch lezen als Voortgezet technisch lezen.  
Vanuit deze conclusie is er, begin vorig schooljaar, een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep heeft de visie op 
technisch lezen onder de loep gelegd, deze bijgesteld waar nodig en criteria opgesteld waaraan een methode zou 
moeten voldoen. Van daaruit is de ontdekkingstocht gestart; Welke methodes zijn er, welke sluiten aan bij onze visie, 
welke zijn het meest passend bij de Ster? Het team is hier nauw bij betrokken. 
 
De werkgroep is gestart met het Aanvankelijk technisch lezen (groep 3). Er zijn verschillende zichtzendingen 
aangevraagd, uitgeprobeerd en er zijn vertegenwoordigers uitgenodigd om een methode toe te lichten. Lijn 3 stak 
voor ons met kop en schouders boven de andere methodes uit en aan het begin van dit schooljaar is groep 3 ook al 
enthousiast met deze methode gestart! 
 
Voor het Voortgezet technisch lezen (groep 4 tm. 8) hebben we dezelfde route bewandeld. Omdat de markt hiervoor 
aanzienlijk groter is was de "zoektocht" ook wat ingewikkelder. Uiteindelijk hebben we voor 4 methodes 
zichtzendingen aangevraagd, het aanbod afgezet tegen onze criteria waardoor er 2 methodes al direct niet passend 
waren. Voor de andere 2 methodes hebben we ook vertegenwoordigers uitgenodigd. Leerkrachten hebben 
proeflessen gegeven en op basis van bovenstaande indrukken en ervaringen is de werkgroep tot een besluit gekomen. 
In kalenderjaar 2021, waarschijnlijk in februari, kunnen we tot aanschaf gaan van de technisch leesmethode Atlantis. 
Atlantis is een methode waarbij begrijpend lezen voor een groot gedeelte geïntegreerd is in het technisch lezen. Zo 
wordt begrijpend lezen geen losstaand vak meer maar is het verweven met het technisch lezen waardoor het de 
leerlingen meer zal gaan aanspreken. 
 
 

 


