De Sterrenkijker
Nummer 7, Jaargang 30, 25 november 2019

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”)

29 november
8.30 uur: Pepernoten
Bakken
4 december
Sinterklaas op school
6 december
Studieochtend: alle kinderen vrij!
9 december
Sterrenkijker
19 december
18.00 uur: Kerstmarkt
23 december t/m 3 januari
Kerstvakantie
6 januari
Sterrenkijker
Luizencontrole
15 januari
20.00 uur: ORvergadering

Sinterklaas
Pepernoten bakken
Super fijn dat zoveel ouders zich hebben opgegeven voor het
pepernoten bakken op vrijdag 29 november. Dankzij jullie kan deze
leuke en leerzame activiteit weer doorgaan! Maandag 25
november komt er een lijst in de hal te hangen met de groepjes
erop. . Om 08.30 uur kun je je groepje op school komen halen. Ook
krijg je dan het recept en alle ingrediënten mee, deze kun je in de
keuken ophalen. 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!

4 december
We hopen dat het de Sint ook dit jaar weer gaat lukken om onze
school op 4 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. Op deze dag wordt
het eten en drinken voor tijdens de pauze verzorgd.

Vanuit groep 6 Jupiter
Gezocht
Groep 6 is op zoek naar lege blikken. We willen dit gebruiken om
iets moois te knutselen voor de kerstmarkt.
De maten van de blikken mogen verschillend zijn, we ontvangen
liever geen blikjes waar vis of dierenvoer in heeft gezeten.
Alvast bedankt!
Bieb gesloten
De bieb is op woensdag 4 december (Sinterklaasviering) én vrijdag
6 december (studie-ochtend) gesloten.

Op dit moment krijgt
déze kapstokregel
bijzondere aandacht:
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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
Rekenen met geld
We zijn vandaag begonnen aan een nieuw rekenblok. Hierin oefenen we veel met meten, tijd en
geld. Veel doen, materialen, handelend bezig zijn. Oefenen jullie thuis mee? Laat jullie kind zijn/
haar spaargeld tellen, (helpen) met afrekenen in de winkel, hoe laat is het nu?,
hoe lang duurt het nog voor we gaan eten? Etc.! Thuis in de praktijk betekenis
verlenen aan wat we op school leren.
Figuurzagen
Vandaag hebben wij gezaagd. Dat viel nog niet mee!
Maar uiteindelijk heeft toch iedereen een mooie houten kangoeroe??

Kerstviering 2019: de Kerstmarkt
Op donderdag 19 december a.s. is er weer een gezellige Kerstmarkt op onze
school. Tussen 18.00 en 20.00 uur is iedereen welkom! Er zijn kraampjes waar
allerlei spulletjes gekocht kunnen worden die door de kinderen zelf gemaakt
zijn. De gehele opbrengst van de Kerstmarkt gaat naar een goed doel: Stichting
van het Kind. Verdere informatie volgt. We hopen in ieder geval op een grote
opkomst. Tot dan!
Extra ondersteuning onder lestijd
Met betrekking tot ondersteuning van kinderen door externe hulpverleners onder lestijd, geldt de volgende
procedure die we strikt moeten hanteren:
-Verlof voor deze begeleiding is in principe niet mogelijk. Dit kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden
verleend;
-In de aanvrage moet het moment van behandeling worden aangegeven, de ouder/verzorger heeft hierover in eerste
instantie overleg met de betrokken leerkracht;
-De aanvrage bevat een verklaring van de betreffende behandelaar, waaruit blijkt dat behandeling onder schooltijd
wenselijk is (organisatorische argumenten kunnen hierbij geen rol spelen);
-De aanvrage wordt vervolgens bij de directie ingediend en door ouder/verzorger mondeling toegelicht;
-Binnen een week volgt uitsluitsel. In geval van toestemming kan pas nà die week begonnen worden met
behandeling;
-Toestemming wordt niet automatisch verlengd nadat de behandelperiode is geëindigd en de behandeling na
verloop van tijd weer wordt opgepakt. Ook op het eind van een schooljaar vervalt toestemming, een doorlopende
behandeling moet elk schooljaar opnieuw worden aangevraagd.
Kerstviering kerk
Hallo kinderen van Westerhoven,
Vorig jaar hebben we in de kerk met de Kerstviering het Kerstverhaal uitgebeeld met een aantal kinderen. Dit
vonden degene die in de kerk waren heel mooi, daarom willen we dat dit jaar weer doen. We hopen natuurlijk dat er
veel kinderen meedoen, want als er veel kinderen meedoen is dit voor allen leuk . Daarom willen we aan jullie (en
jullie ouders) vragen of jullie mee willen doen.
De rollen die we hebben zijn:
1 x Maria
1 x Jozef
1 x Ster
Engelen (meerdere)
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Herders (meerdere)
3 x Koning
Dus: geef je op dan maken we er een mooi verhaal van. We oefenen 1 keer in de kerk op vrijdag 20 december 13.30
tot 14.00 als het koortje ook oefent. De Kerstviering is dit jaar op dinsdag 24 december om 19.00 uur.
Opgeven voor het kerstspel kan door dit door te geven aan
Saskia Schellens (neelensaskia@rumaweb.nl) of Jannie Smets (a.smets6@chello.nl).
Vanuit de Algemene Hulpdienst Bergeijk

Vanuit Nummereen
Peuterprogramma
Deze periode staat in het teken van de herfst. De groep is omgetoverd tot een kabouterland met een paddenstoel en
kabouter verkleedkleren. Ook gaan we natuurlijk naar buiten om een herfstwandeling te gaan maken en te kijken
wat er allemaal veranderd in de natuur. We spelen natuur-memory en we gaan een mooie paraplu met
regenspetters verven met waterverf en een rietje. Er is weer genoeg leuks te beleven dus!
De Clup
Met de grotere kinderen gaan we, als het weer het even toe laat, ook lekker naar voor een herfstwandeling. De
herfstmaterialen die onderweg zijn verzameld, gebruiken we voor verschillende activiteiten; bowlen met
dennenappels en van glazen potjes gevuld met kastanjes, mos en eikels hebben we uiltjes gemaakt. De kastanjes
hebben we gebruikt om hele kleurrijke spinnenwebben te maken. De jongste Cluppers maakte papieren egeltjes.
Knutselen in de herfst blijft leuk! Als het droog is, gaan we even lekker naar buiten met de kinderen.
Sinterklaas
Sinterklaas is in het land! En natuurlijk zijn ook bij Nummereen de kleine én grotere kinderen in de ban van de
goedheiligman. Onze Cluppers hebben leuke activiteiten op het programma staan zoals pepernoten, pietengym en
het bouwen van een stoomboot van Lego. We wensen iedereen een hele fijne sinterklaastijd toe!
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