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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”)  
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 
Continurooster 
18.00-20.00 uur:  
Herdertjestocht 
25 december t/m 5 januari 
Kerstvakantie 
8 januari 
Luizencontrole 
15 januari 
Sterrenkijker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Sinterklaas 
Pepernoten bakken 
De leerlingen hebben op 24 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! 
 
5 december 
Morgen is het zover… 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. 
 
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). 
 
Continurooster 21 december 
Donderdagavond 21 december a.s. vindt onze kerstviering plaats in 
de vorm van een Herdertjestocht. Deze dag zal een continurooster 
van kracht zijn, zodat de kinderen ’s middags thuis uit kunnen rusten 
om ’s avonds gezellig aanwezig te kunnen zijn.  
De kinderen zullen deze dag tot 14.15 uur naar school gaan. De TSO 
vervalt, kinderen eten op school en dienen zelf voor een 
lunchpakketje te zorgen.  
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Herdertjestocht 
Sinterklaas is het land nog niet uit, maar bij dezen alvast informatie over onze 
kerstviering.  
Donderdagavond 21 december vindt tussen 18.00 en 20.00 uur de Herdertjestocht 
plaats. De tocht zal ongeveer een uurtje duren. Er hangen vanaf dinsdag 12 december 
inschrijfformulieren in de aula. U kunt uw gezin op de betreffende lijsten inschrijven 
voor de tocht. Dit om ervoor te zorgen dat niet iedereen tegelijk vertrekt, waardoor er 
te grote groepen ontstaan en niet iedereen even goed van de tocht kan genieten. De 
eerste groep vertrekt om 18.10 uur en de laatste groep zal om 19.10 uur vertrekken. 
Een groep bestaat uit 15 tot 20 personen. Schrijf je dus in op de daarvoor bestemde 
lijsten! 
Er is geen gezamenlijke opening, maar we hopen op een gezellige afsluiting in onze aula waar u iets kunt drinken en 
kunt genieten van het kerstkoor dat gezellige kerstliedjes ten gehore zal brengen. We hopen op een gezellige, 
sfeervolle avond samen. 
 
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 is groep 
3 Kreeften aan de beurt. Zij schreven over een bijzondere muziekles op woensdag 29 
november jl. 
 
Muziekles met Boomwhackers 
Juf Anneke gaf ons een leuke muziekles met Boomwhackers. Ze verzon er ook een leuke 
samenwerkopdracht mee! 
 
Leesmonitor 
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. Daarom doen we 
mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school. 
 
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school? 
- Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.  
- Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in. 
- Dit gebeurt op onze school in januari/februari 2018. 
 
In samenwerking met Bibliotheek De Kempen onderzoeken we: 
- het leen- en leesgedrag van leerlingen 
- de leesmotivatie van leerlingen 
- de informatievaardigheden van leerlingen. 
 
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden niet zichtbaar. De 
namen en geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de database, deze worden alleen ingevuld om 
verdubbelingen te voorkomen. De privacy van uw kind is dan ook gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen 
deelname van uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden via infodester@skozok.nl. Dit 
kan tot uiterlijk 1 januari 2018. 
 
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden in een leesplan of 
lees-mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het dagelijks vrij lezen, voorlezen of 
praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke 
andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.  
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Versiergroep: Kerst 
De versiergroep heeft er weer voor gezorgd dat de Ster in Sinterklaassferen verkeert, zodat de Sint morgen een warm 
welkom kan krijgen. Op vrijdagochtend 8 december wil de versiergroep ervoor gaan zorgen dat de Ster helemaal in 
Kerstsferen komt! Omdat dit behoorlijk wat werk is, zoeken ze voor die dag nog extra handen die willen komen helpen! 
Heb je zin en tijd om te komen helpen, dan ben je die dag vanaf 8.30 uur van harte welkom! Voor meer informatie kun 
je je wenden tot juf Kim (kbalmer@skozok.nl, of loop even binnen bij groep 4 Dolfijnen).  
Alvast bedankt! 
 
Nieuws vanuit de TSO 
Beste ouders/verzorgers, 
Sinds enkele maanden zijn we aan het werk met behulp van TSO-assistent. Na de opstartfase, waarin er wat 
strubbelingen betreffende aan- en afmelden ondervonden werden, constateren we nu dat de manier van werken 
efficiënt en duidelijk is. Blijf echter in de gaten houden dat u, bijvoorbeeld wanneer uw kind ziek is, uw kind tijdig 
afmeldt via TSO-assistent. Dit kan op de dag van de TSO zelf tot 11.30 uur.  
 
Omdat de TSO geheel vernieuwd is, hebben we ook nogal wat spullen, zoals speelgoed, opnieuw aan moeten schaffen. 
Inmiddels is er een budget waarmee we dit hebben kunnen realiseren. Denk hierbij aan Duplo, Barbies en auto’s 
inclusief een heuse autogarage. Hier kunnen de kinderen tijdens de TSO fijn mee spelen. Dit nieuwe speelgoed wordt 
als Sinterklaascadeau aangeboden tijdens het TSO moment van vandaag (4 december). Voor de wat grotere kinderen 
zijn (voet)ballen nog steeds erg in trek. Deze hebben we inmiddels meer dan voldoende.  
 
Bij de start van de vernieuwde TSO is besloten om de kosten per TSO moment gelijk aan de oude prijs te houden (à 
€2,75 per keer per kind). Omdat er nu meer inzicht is in de financiële stromen, is besloten dit bedrag per 1 januari 
2018 aan te passen. Vanaf dat moment zullen de kosten per TSO moment (per kind per keer) €2,- zijn. Dit wordt 
automatisch aangepast binnen TSO-assistent.  
 
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie, dan kunt u altijd terecht bij onze coördinator Jolanda van Hirsel 
(tsodester@skozok.nl).  
 
Met vriendelijke groet, 
Team TSO de Ster 
 
Vanuit Stichting Make a Memory: WereldLichtjesDag 
Elke 2e zondag in december wordt WereldLichtjesDag gehouden. Op deze dag steken 
mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden 
kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. 
Je kind blijft immers je kind; voor altijd in je hart en gedachten! Op zondagavond 10 
december organiseert Make a Memory een WereldLichtjesDag-Wandeling in Bergeijk. 
Op diverse plekken langs de verlichte paden kan geluisterd worden naar een gedicht, 
muziek, een verhaal… stil staan en herinneren. Wandel je met ons mee? Meld je aan via: 
wereldlichtjesdagwandeling@gmail.com 
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