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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”) 
23 november 
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 
21 december 
11.00 uur: kerstviering – musical 
24 december t/m  
4 januari 
Kerstvakantie 
7 januari 
Sterrenkijker 
Luizencontrole 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

Vanuit groep 7 Saturnus en 8 Neptunus 
Nationale Voorleeswedstrijd 
We hebben op onze school 2 voorleeskampioenen: Kenna uit 
groep 7 en Valérie uit groep 8. Gefeliciteerd!!!  
Komende week gaan zij het tegen elkaar opnemen in de finale. 
Leerlingen van groep 6 zullen hierbij aansluiten als publiek, een 
aantal leerlingen maken deel uit van de kinderjury. Op deze manier 
zal duidelijk worden wie voorleeskampioen is van onze school. 
Spannend! 
 
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. 
  
Pepernoten bakken 
Super fijn dat zoveel ouders zich hebben opgegeven voor het 
pepernoten bakken. Dankzij jullie kan deze leuke en leerzame 
activiteit weer doorgaan! In de week van het pepernoten bakken 
komt er een lijst in de hal te hangen met de groepjes erop. De 
ochtend van het bakken kunnen de benodigde ingrediënten in de 
keuken opgehaald worden. 
 
Schoen zetten in de klas 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 mogen op dinsdag 27 
november a.s. een schoen mee naar school brengen. Voor de 
kinderen van groep 1 en 2 gebruiken we hier de gymschoen voor. 
Deze gaan we samen zetten in de hoop dat de Pieten langs 
komen……?! 
 
5 december 
We hopen dat het de Sint ook dit jaar weer gaat lukken om onze 
school op 5 december 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.  
 
Traktaties met Sinterklaas 
Zoals terug te lezen in de schoolgids, is in samenwerking met de 
MR beleid ontwikkeld op trakteren binnen de school tijdens 
feestelijkheden en verjaardagen van kinderen. Dit betekent dat we 
maatwerk zullen leveren met betrekking tot de traktatie tijdens 
deze Sint viering. 
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Minibieb de Ster 
Heeft u hem al gezien? Onze minibieb staat sinds een aantal dagen voor de school. 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. Wees welkom om boeken mee te nemen, te lenen of te 
brengen!  
 
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 3 Kreeften. Zij schreven 
op 8 november jl. over de eu. 
 
De eu van reus 
We leren op woensdag de eu van reus. We trekken het langste kind van de klas om. 
(de reus van de klas) We schrijven de reus vol met woorden met de eu! 
 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
Aan het begin van het schooljaar hebben we u gevraagd ons aan te geven hoe we dienen om te gaan met 
gegevens/afbeeldingen van uw kind(eren). Hierover is nogal wat onduidelijkheid ontstaan. Dit zou mede kunnen 
komen naar aanleiding van de vraagstelling in de betreffende brief. Uiterlijk eind deze week mag u van ons nadere 
verduidelijking hieromtrent verwachten. 
 
Wijziging datum Kerstviering 
Uit organisatorisch belang is de Kerstviering dit schooljaar verplaatst. Deze stond in eerste instantie op een 
donderdag gepland en is nu verplaatst naar vrijdag 21 december tussen 11.00 en 12.30 uur. In een komende 
Sterrenkijker zullen we u nader toelichten over de inhoud van deze viering.  
 
Welkom op onze school! 
Vandaag is Wes op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen.  Welkom Wes en heel veel leer- en speelplezier op 
onze school! 

 
 
Start EU-schoolfruit 
Zoals eerder aangekondigd start deze week het EU-schoolfruit traject. We kunnen aangeven dat 
de schoolfruitdagen op de Ster de dinsdag, woensdag en vrijdag zullen zijn. Op deze dagen zorgen 
wij tijdens de ochtendpauze voor een gezonde pauzehap. Kinderen hoeven dan dus zelf geen eten 
voor de ochtendpauze mee te nemen (denkt u wel aan het drinken?). 
Voor deze dagen (met name voor de dinsdag) zijn wij nog op zoek naar een aantal hulp 
(groot)ouders die, tussen 8.30 en 9.00 uur, het fruit van die dag mee willen helpen verdelen en 
(wanneer nodig) snijden. Kunt u ons op één van bovenstaande dagen helpen? Laat dit dan weten 
aan onze administratie (nwillekens@skozok.nl). Ouders die al hebben aangegeven te willen komen 
helpen, heel erg bedankt!  
Let op: Op de maandag en donderdag is het wel de bedoeling dat kinderen zelf een gezonde 
pauzehap (en drinken) meenemen voor in de ochtendpauze.  
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Vanuit de bibliotheek op school 
Gezocht: Bibliotheekvrijwilligers voor de vrijdagochtend 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op vrijdagochtend van 11.30 tot 13.00 uur willen meehelpen in de Bibliotheek 
op school. Zoals u weet is de bibliotheek iedere woensdagochtend open, alle klassen komen naar de bibliotheek om 
boeken te lenen. 
Graag willen wij met ingang van 11 januari 2019 een tweede uitleenmoment op vrijdagochtend gaan invoeren. 
Leerlingen kunnen dan vóór het weekend extra boeken komen lenen. Ook worden ouders, grootouders en andere 
belangstellenden in de gelegenheid gesteld om samen met de kinderen na schooltijd naar de Bibliotheek op school 
te komen. 
Ouders die nog geen kind op de Ster hebben, kunnen op vrijdag na 12.30 uur naar de bibliotheek komen om samen 
met hun kinderen boeken te lenen. De bibliotheek heeft ook baby- en peuterboeken in de collectie. 
 
De Bibliotheek op school heeft veel te bieden, maar kan niet zonder de inzet van vrijwilligers.  
- Op woensdagochtend zijn er een aantal enthousiaste bieb(groot)ouders. 
- Nu worden er vrijwilligers gezocht voor de vrijdagochtend. 
- Voelt u zich betrokken en heeft u de mogelijkheid om te helpen, of kent u iemand die dat graag wil doen? - Ook 
grootouders zijn van harte welkom. 
Dan horen we graag van u!  
Meer informatie en aanmelden kan via het mailadres: mbussing@skozok.nl 
 
Met vriendelijke groet, ook namens leerkrachten en vrijwilligers, 
Hilde Crielaars-Thunnissen, 
Lees-/mediaconsulent de Bibliotheek op school 
 
Vanuit Communiewerkgroep Westerhoven 
Beste ouders, 
Vanwege terugloop in het aantal kinderen dat jaarlijks de Communie doet, heeft de werkgroep in overleg met 
mijnheer Pastoor besloten dat we voortaan 2 jaren combineren. 
Dit heeft meerdere voordelen: 
- een grotere groep kinderen  
- een groter aantal ouders waaronder het voorbereidend werk verdeeld kan worden 
- meer 'volume' voor het koortje bij de liedjes 
 
We zijn voornemens om voortaan groep 4 en 5 te combineren. We hebben niet gekozen voor een combinatie met 
groep 3. We hebben ervaren dat het leesniveau en het begrip nog onvoldoende is om met groep 3 kinderen de 
voorbereidingen in te gaan. Bovenstaande betekent dat de volgende communiegroep volgend jaar pas van start 
gaat. Wij hopen op uw begrip. 
Met vriendelijke groeten, 
Communiewerkgroep Westerhoven 
Anita, Kim en Angelique 
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