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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”) 
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 
Afsluiting thema 'Gouden Eeuw' 
De afgelopen 5 weken zijn voorbij gevlogen! We hebben veel 
geleerd over de Gouden Eeuw, een boeiend thema! Aanstaande 
donderdagmiddag sluiten we het thema af met een quiz. Hiermee 
gaan we checken hoeveel de leerlingen nu weten van alles wat aan 
bod is gekomen. Daarnaast kijken we ook de film 'Scheepsjongens 
van Bontekoe'. Deze film illustreert hoe het eraan toe ging op een 
schip van de VOC. 
 
Vanuit groep 7 Saturnus en 8 Neptunus 
Nationale voorleeswedstrijd 
In groep 7 en 8 hebben leerlingen deelgenomen aan de Nationale 
Voorleeswedstrijd. In groep 7 is Kenna voorleeskampioen 
geworden en uit groep 8 werd dat Valérie. Deze kampioenen 
hebben het tegen elkaar mogen opnemen. Hierbij hebben we de 
leerlingen van groep 6 uitgenodigd als publiek. Enkele leerlingen 
uit groep 6 vormden de kinderjury. Hoewel Kenna en Valérie 
beiden super goed hebben voorgelezen, heeft Valérie gewonnen. 
Zij is voorleeskampioen onze school en zal verder gaan in de 
regionale finale van de gemeente Bergeijk. Gefeliciteerd Valérie en 
veel succes! 
 
Sinterklaas 
Pepernoten bakken 
De leerlingen hebben op 23 november jl. een heerlijke ochtend 
gehad tijdens het pepernoten bakken. Alle (groot)ouders die 
geholpen hebben om deze ochtend tot een succes te maken, heel 
erg bedankt! 
 
Schoen zetten in de klas 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 mogen op dinsdag 27 
november een schoen meebrengen naar school brengen. 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……?! 
 
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 een studieochtend. Ze kunnen dan even bijkomen van het intensieve en 
spannende sinterklaasfeest. ’s Middags verwachten we hen wel weer op school. 
 
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 0-1 Leeuwen. Zij schreven op 22 november jl. over wel 
een hele leuke rekenles…  
 
Rekenen met pepernoten 
Woensdag hebben we flink gerekend met pepernoten en snoepgoed. De dobbelsteen 
gooien en kijken hoeveel snoepgoed er in de zak moet. Samenwerken: wat denk jij? 
Er liggen er teveel, hoeveel moeten er vanaf? Wie heeft er meer? In welke zak zitten 
er minder? Wat hebben de leeuwen hard gewerkt zeg! 
 
Openingstijden bibliotheek op school 
Aangezien Sinterklaas en zijn pieten op woensdag 5 december naar de Ster toe komen, is de bieb op school op deze 
dag gesloten. De kinderen hebben de mogelijkheid om op dinsdagmorgen 4 december naar de bieb te gaan. 
 
Welkom op onze school! 
De afgelopen periode zijn Maud en Lizzy op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen.  Welkom allebei en heel veel 
leer- en speelplezier op onze school! 

 
 
EU-schoolfruit 
Inmiddels loopt het EU-schoolfruit traject een aantal weken. Zoals u weet zijn de schoolfruitdagen 
op de Ster de dinsdag, woensdag en vrijdag. 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?). Naar aanleiding van huidige 
ervaringen, hebben we een aantal zaken aangepast. Voor groep 0-1 Leeuwen en groep 2 Giraffen 
wordt er iedere dag een mix gemaakt van het aanbod. Zo hebben de kleuters iedere dag keus. 
Mocht uw kind aangeven niet genoeg te hebben aan één stuk fruit tijdens de ochtendpauze, dan 
kunt u hem/haar op deze dagen een extra stuk fruit of groente meegeven.  
Kinderen die bepaald fruit/groente niet lusten, mogen op deze dag zelf een ander fruit/groente 
mee brengen.  
 
Voor de schoolfruitdagen (met name voor de dinsdag en woensdag) zijn wij nog steeds 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!  
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