
De Sterrenkijker 
Nummer 6, Jaargang 30,  11 november 2019 
 
 

 
 

 

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 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”) 

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 
6 december 
Studieochtend 
9 december 
Sterrenkijker 
19 december 
18.30 uur: Kerst- 
markt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Sinterklaas 
De Sint arriveert a.s. zaterdag weer in Nederland. Thuis kunt u vanaf 
vanavond de avonturen van de Sint dagelijks volgen tijdens het 
Sinterklaasjournaal omstreeks 18.00 uur op Zapp (NPO3). Ook op 
school volgen we de verhalen van Sinterklaas in het Sintjournaal. 

 
Schoen zetten in de klas 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 mogen op maandag 25 november  
a.s. 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… 
 
4 december 
We hopen dat het de Sint ook dit jaar weer gaat lukken om onze 
school op 4 december a.s. te bezoeken. Als u deze ochtend uw 
kind(eren) naar school gebracht hebt, mag u best voor school, aan 
de overkant van de weg, even blijven kijken. Die dag zullen we 
verder feestelijk in de eigen klas doorbrengen. Op deze dag wordt 
het eten en drinken voor tijdens de pauze verzorgd. 

 
Herinnering: 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.  
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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 en groep 3 Kreeften. 
 
Zoek iemand die… 
Vanmiddag hebben wij een heel moeilijk spelletje in de kring gedaan, namelijk: zoek 
iemand die. 
Vandaag moesten wij op zoek naar iemand die een getal in de hand had die op de kaart 
stond. Wat was dit een moeilijk spel zeg! 

 
Techniek 
Vrijdag hadden wij een techniekochtend. Hier konden wij 
timmeren in boomstammen, torens bouwen van boomstammen, een draaimolen maken, 
verschillen in stevigheid en geur van hout ervaren, onze krachten laten zien d.m.v. een 
katrol, dieren maken van kastanjes en m.b.v. stokjes de zware bak verplaatsen. Voor meer 
foto's, kijk in het foto album. 
 
 

Even voorstellen… 
Hallo, 
Mijn naam is Bram Keeris. Ik ben 17 jaar oud en ik loop stage in groep 6 van basisschool De Ster. Ik woon in Bergeijk 
bij mijn ouders en mijn broertje. Mijn hobby’s zijn tennissen en gamen. Ik tennis bij tennisvereniging TOS Bergeijk.  
In mijn vrije tijd ben ik meer aan het tennissen dan aan het gamen. Ik werk als vakkenvuller bij de Jumbo in Bergeijk. 
Ik doe altijd mijn best om het beste uit mijzelf te halen. Ik doe de opleiding Onderwijsassistent op het Summa 
College in Eindhoven. Voor school moeten ik stagelopen in een klas van een basisschool. Na mijn opleiding als 
onderwijsassistent wil ik ook de Pabo gaan doen. 
 
Vanuit de MR 
Op maandag 28 oktober jl. heeft er een MR-vergadering plaatsgevonden. We hebben met een kritische blik gekeken 
naar de inhoud van de schoolgids. Daarnaast hebben we ons verdiept in de uitslag van de leerling 
tevredenheidsenquête. Tenslotte hebben we gesproken over het schoonmaken van de school, aangezien dit m.i.v. het 
nieuwe schooljaar door een ander bedrijf wordt uitgevoerd. Verbeterpunten / acties zijn geformuleerd. 
 
Herinnering: 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 
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Namens de Sint Commissie 
Pepernoten bakken 
Om het pepernoten bakken door te kunnen laten gaan, zijn er 
nog een aantal ouders nodig die tijdens deze ochtend willen 
helpen. Kunt u meehelpen op vrijdag 29 november a.s., geef u 
dan snel op! 
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 via: ordester@outlook.com  
Alvast bedankt en veel bakplezier!! Groetjes van de Sint Commissie 
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