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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 
20.00 uur: GMR vergadering (SKOzoK) 
24 november 
8.30-11.00 uur: Pepernoten bakken 
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! 
13 december 
19.45 uur: MR vergadering 
18 december 
Sterrenkijker 
21 december 
18.00-20.00 uur:  
Herdertjestocht 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Vanuit groep 0-1 Leeuwen en 2 Giraffen  
Zelfstandigheid 

Nu de herfst weer begonnen is, moeten de jassen weer aan. Al veel 
kinderen kunnen dit zelf. Laat ze dit ook zo veel mogelijk zelf doen, 
zodat het ze steeds beter lukt. Ook is het fijn als ze de mouwen 
goed kunnen draaien. Hand erin, mouw vastpakken en trek deze er 
maar uit..... laat het ze vooral zelf doen!  Op school zijn we volop 
bezig met het oefenen van het dicht maken van de ritsen. Laat u ze 
thuis ook oefenen?!  
En wat dacht u van de schoenen aan en uit doen bij het gymmen. 
Dit proberen we al helemaal zelf. Ze zijn heel trots om thuis te 
laten zien hoe goed ze dit al kunnen ( al duurt het soms even...). 
Kortom laat uw kind zoveel mogelijk zelf doen, want van proberen 
kun je leren! 
 
Vanuit groep 7 Saturnus en groep 8 Neptunus 

Voorleeskampioen basisschool de Ster 
In groep 7 en 8 hebben wij de Nationale Voorleeswedstrijd 
gepromoot om het lezen een extra stimulans te geven. We hadden 
maar liefst 10 deelnemers en een echte kinderjury. Vandaag is 
bekend gemaakt dat Lotte uit groep 7 voorleeskampioen is van 
basisschool de Ster. Zij las voor uit het boek 'De avonturen van 
Superarm'. Lotte gaat onze school vertegenwoordigen in de 
gemeente Bergeijk. Wij zijn super trots en wensen haar veel succes 
in de volgende ronde! 
 
Sinterklaas 
De Sint is afgelopen zaterdag weer in Nederland gearriveerd.  Op 
school volgen we de verhalen van Sinterklaas in het 
Sintjournaal.  Thuis kan u deze avonturen van de Sint dagelijks 
volgen omstreeks 18.00 uur op Zapp (NPO3).  
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
6 december 
Deze ochtend hebben alle kinderen tot 9.30 uur vrij. Ze kunnen dan even bijkomen van het intensieve en spannende 
Sinterklaasfeest (de meesters en juffen trouwens ook). 
 
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 2 
Giraffen aan de beurt. Zij schreven over de techniekochtend 
van vrijdag 10 november jl. 
 
Techniek: drijven en zinken 
Vandaag hebben wij weer een hele speciale ochtend gehad 
met hulp van WIJ WEsterhoven. Wat was het leuk. We 
hebben vandaag van alles geleerd over drijven zinken. Zo 
weten we hoeveel lood we aan een dobber moeten hangen 
zodat hij zinkt, wat allemaal wel blijft drijven en wat zinkt en 
we hebben gezien hoe je een boot het beste kunt volladen.  
 
Wat een fijne ochtend! Dankje WIJ WEsterhoven en natuurlijk 
alle mama’s en papa’s die hebben geholpen. 
 
 
Welkom op onze school! 
De afgelopen periode zijn Ize, Jay en Seth op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen. Welkom allemaal en heel 
veel leer- en speelplezier op onze school! 

 

 
 
Aanvragen extra vakantieverlof/bijzonder verlof 
Rondom aanvragen extra vakantieverlof/bijzonder verlof zijn de wettelijke regels duidelijk en dienen wij deze in elke 
situatie strak te hanteren. Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, dient deze altijd persoonlijk bij de directie 
te worden ingediend. Dit zodat er direct een toelichting kan worden gegeven. Het proces wordt daardoor zonder 
meer versneld. Aanvragen zonder toelichting worden niet in behandeling genomen.  
 
Vanuit Kerstcommissie 
Gezocht: Glazen potjes met deksel en lege drinkpakken 
Dit jaar wordt er, vlak voor de kerstvakantie, een Herdertjestocht georganiseerd. Wij zijn hiervoor nog steeds op 
zoek naar glazen potjes (met deksel). Dit kunnen grotere potjes zijn waar bijvoorbeeld groentes in hebben gezeten, 
maar ook Olvarit potjes komen goed van pas. Belangrijk is dat er in ieder geval een waxinelichtje in kan en dat de 
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deksel niet ontbreekt. We hebben al heel veel potjes ontvangen, waarvoor dank, maar extra potjes zijn altijd 
welkom! Bij de ingang van de school (onder de trap) staat een grote doos, hier kunt u de glazen potjes inzetten.   
 
Ook willen we u vragen om ieder kind een groot, leeg en schoongemaakt drinkpak mee te geven, bijvoorbeeld een 
melkpak of een pak jus d'orange. Hiervan gaan de kinderen op school lampionnen maken voor de Herdertjestocht.  
 
P.S. Het is altijd een heel karwei om de school helemaal in Kerstsfeer te brengen. Mochten er ouders zijn die hierbij 
een handje willen helpen dan zou dat erg fijn zijn. Aanmelden kan via de versiergroep (contactpersoon is Juf Kim: 
kbalmer@skozok.nl of loop even binnen bij groep 4 Dolfijnen).   
 
Alvast hartelijk dank! 
De Kerstcommissie 
 
KinderzwerfboekStation 
Wist u dat het KinderzwerfboekStation op bs. de Ster alweer een tijdje open is?  
Een KinderzwerfboekStation is een plank of kastje met zwerfboeken. Een station staat op een 
openbare plek waar (veel) kinderen komen. Kinderen kunnen een zwerfboek uitkiezen om 
thuis te lezen. Deze zwerfboeken hoeven niet naar ditzelfde KinderzwerfboekStation 
teruggebracht te worden. Het is de bedoeling dat het boek verder gaat zwerven… Je herkent 
een Station aan een poster:  
 
Kinderen en ouders kunnen hier ook hun gelezen kinderboeken naartoe brengen en er een 
zwerfboek van maken. De vrijwilligers van de schoolbieb zorgen ervoor dat het boek een 
sticker krijgt, waarna het ook een echt zwerfboek is. Op de website http://kinderzwerfboek.nl/ kun je opzoeken 
waar de verschillende KinderzwerfboekStations te vinden zijn. Hier vind je ook meer informatie over 
Kinderzwerfboeken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technieklessen met medewerking van WIJ WEsterhoven 
Zoals misschien al bekend, worden de technieklessen op onze school ondersteunt door vrijwilligers van WIJ 
WEsterhoven. Daar zijn wij hartstikke blij mee. We zien de kinderen genieten van alles wat hen gepresenteerd wordt 
op het vlak van wetenschap en techniek.  
WIJ WEsterhoven heeft van deze lessen de afgelopen maand opnamen gemaakt die zij willen gebruiken voor interne 
evaluatie. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruiken van deze beelden waarop mogelijk uw kind voorkomt, maak 
dit dan uiterlijk vrijdag 24 november a.s. kenbaar bij de directie (infodester@skozok.nl).  
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