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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 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”) 

17 december 
Kerstviering 
18 december 
Sterrenkijker 
21 december t/m 1 januari 
Kerstvakantie 
11 januari 
20.00 uur: MR vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

 

 

 

Kerstfeest 2020 
Kerst, een tijd waarin samenzijn juist zo belangrijk is.....maar wat nu 
gewoonweg niet kan. 
Toch laten we het niet zomaar voorbij gaan en willen we samen met 
de kinderen een feestelijke high-tea voorbereiden en nuttigen. Dit 
zal zijn op donderdag 17 december. De gewone schooltijd wordt 
aangehouden.  
Deze dag mogen de kinderen voor de ochtendpauze gewoon hun 
fruit en drinken meenemen. Een lunchpakket is niet nodig.  
Daarnaast mogen ze op woensdag 16 december een bord 
meenemen, bij voorkeur plastic en voorzien van naam. 
 

 
 

Dankjewel! 
Vanochtend hebben onze leerlingen, ondanks alle maatregelen, een 
ontzettend fijne Sinterklaas op school gevierd. Dank aan iedereen 
die hier, op de achtergrond, aan heeft meegewerkt!  
 

 
 
Welkom op onze school! 
De afgelopen periode is Jan gestart in groep 0-1-2 Leeuwen. Welkom 
en heel veel leer- en speelplezier op onze school! 
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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 2-3 Kameleons en groep 6 Jupiter.  
 
Schoen zetten 
Vandaag zetten we onze schoen! Een aantal kinderen hadden gehoor gegeven aan mijn 
oproep: neem je grootste schoen mee! We hebben meteen vergeleken... de hoogste en 
langste schoen zijn gemeten. De opa van Neele spande de kroon met maat 47! Op de 
getallenlijn zagen we dat het bijna de helft van 100 is! 
 
Klaar voor de surprise-ochtend! 
De surprises zijn gemaakt door de kanjers van groep 6. 
Morgenochtend worden de surprises ‘uitgepakt’ en worden de gedichten 
voorgelezen. Wie weet kunnen we nog smullen van iets lekkers. 
Eindelijk... het was best lastig om de naam geheim te houden... 
 
Schooltijden 
Zoals al eerder kenbaar gemaakt lopen team en medezeggenschapsraad een traject waarin we onze schooltijden tegen 
het licht houden. Dit kwam voort uit ervaringen met het huidige continurooster, dat wordt gehanteerd naar aanleiding 
van de coronaproblematiek. Daarnaast werden we, tijdens het traditionele rooster, geconfronteerd met een overvolle 
tussenschoolse opvang waarin een relatief kleine groep vrijwilligers steeds alle zeilen bij moest zetten om een alsmaar 
groeiende groep overblijvers op te vangen. 
  
Op dit moment hanteren we op onze school het continurooster (kort gezegd: maandag, dinsdag, donderdag blijven 
alle kinderen op school lunchen). Tijdens de studiedag van 30 oktober jl. is bekeken of dit rooster geoptimaliseerd kon 
worden. Hierbij is o.a. gekeken naar pauzemomenten; bieden deze bij  kinderen en leerkrachten voldoende rust? Ook 
is bekeken op welke manier  we, zonder externe ondersteuning, het lunchen en de aansluitende pauzetijd goed 
kunnen begeleiden. Dit heeft geleid tot enige aanpassingen in het lopende rooster. Het huidige continurooster ziet er 
op maandag, dinsdag en donderdag als volgt uit: 
8.20:    inloop, kinderen komen de lokalen binnen 
8.30-10.00/10.20: lestijd 
10.00-10.15:   lestijd = buitenspel bovenbouw (2 surveillanten) 
10.20-10.35:   lestijd = buitenspel onderbouw (2 surveillanten) 
10.15/10.35-12.00: lestijd 
12.00-12.20:  eten alle groepen met eigen leerkracht 
12.20-12.45:   alle kinderen pauze (3 surveillanten) 
12.45-14.45:   lestijd 
 
Op woensdag en vrijdag hanteren we het traditionele rooster van 08.30-12.30 uur. Waarin de bovenbouwgroepen van 
10.00-10.15 uur pauzeren, de onderbouwgroepen van 10.20-10.35 uur pauzeren en alle kinderen thuis lunchen. 
 
In de tussentijd is er overleg gevoerd met onze eigen tussenschoolse opvang (TSO Westerhoven) over ervaren 
pijnpunten binnen het traditionele rooster en mogelijke oplossingen daarvoor. Ook is bekeken of externe partijen een 
rol van betekenis kunnen spelen. Voor zowel onze eigen TSO als voor externe partijen geldt dat ze momenteel over 
onvoldoende vrijwilligers uit de schoolomgeving kunnen beschikken, om de traditionele TSO te kunnen verzorgen.  
 
Naast dit alles hebben we contact onderhouden met de aanbieder van de buitenschoolse opvang. Met name het 
kunnen aansluiten op de eindtijden van een school is voor deze organisatie van belang. Vooralsnog is gebleken dat de 
schooltijden, zoals op dit moment gehanteerd, geen probleem vormen. We blijven uiteraard in gesprek.  
 
Op korte termijn wordt het actuele continurooster in het team geëvalueerd en eventueel nogmaals bijgesteld. Ook 
houden we dan de (on)mogelijkheden van de rol die TSO Westerhoven binnen onze school zou kunnen vervullen, 
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tegen het licht. De medezeggenschapsraad gaat in januari informeren naar de zienswijze van alle ouders/verzorgers 
op deze ontwikkelingen, middels een ouderpeiling. De uitkomst daarvan wordt meegenomen in het vervolg van dit 
traject dat we eind mei hopen af te kunnen ronden met een goed onderbouwd, werkbaar schooltijdenrooster dat 
vanaf schooljaar definitief 2021-2022 zal worden gehanteerd. 
 
Lopende het traject blijft het huidige continurooster van kracht.  
We hopen u hiermee even voldoende te hebben geïnformeerd over het traject rondom de schooltijden. Met 
vragen/opmerkingen bent u vanzelfsprekend altijd welkom bij de directie of bij de leden van de  
medezeggenschapsraad. 
 
Nieuwe kwaliteitsondersteuner 
Zoals eerder aangekondigd zal onze huidige kwaliteitsondersteuner, Yolanda Verhoeven, ons gaan verlaten. Inmiddels 
is duidelijk dat Evelien Rijkers in de tweede week na de kerstvakantie de werkzaamheden van Yolanda over zal gaan 
nemen. Voor een goede overdracht zal Yolanda haar in januari nog op de maandagochtenden bijstaan in haar taken. 
Hieronder stelt Evelien zich aan u voor.  
 
Hallo allemaal, 
Hierbij wil ik me even voorstellen. Ik ben Evelien Rijkers. Ik ben 35 jaar. Ik woon met mijn 
partner en onze 3 zoontjes in Valkenswaard. Ik heb na diverse vervangingen 11 jaar gewerkt 
als leerkracht op de Christoffelschool in Aalst. 
Daarnaast ben ik 2 jaar geleden mee gaan draaien als kwaliteitsondersteuner op basisschool 
de Schepelweyen. Momenteel vervang ik een KO'er binnen de stichting SKOzoK tijdens haar 
zwangerschapsverlof. 
Op maandag 11 januari 2021 start ik als KO'er op het cluster basisschool de Ster en Sint 
Willibrordus. 
De komende weken zal ik al een aantal momenten met Yolanda meelopen voor de 
overdracht.  Ik heb er veel zin om te starten om het cluster!  
Tot ziens!  
 
Afscheid Yolanda Verhoeven 
Donderdag 17 december a.s. is de laatste officiële werkdag van Yolanda als kwaliteitsondersteuner op onze school. 
Zoals hierboven aangegeven zal ze na de kerstvakantie nog een paar keer op onze school zijn om haar werkzaamheden 
goed over te dragen. Het is helaas niet mogelijk om op school afscheid te komen nemen van Yolanda. U kunt haar ter 
afscheid mailen (yverhoeven@skozok.nl) of een kaartje in de brievenbus stoppen. Dit wordt zeker op prijs gesteld.  
 
Afspraken onder schooltijd 
Helaas moeten we constateren dat we steeds vaker worden geconfronteerd met vragen om verlof vanwege 
artsbezoek, tandartsbezoek etc. Hierbij het dringende verzoek dergelijke afspraken voor uw kind zoveel mogelijk 
buiten schooltijd te plannen.  
 
Aanvang schooltijd 
Binnen ons huidige rooster stellen we de kinderen in de gelegenheid vanaf 08.20 uur binnen te komen. Vanaf dat 
moment is de leerkracht in de klas. Houd u a.u.b. rekening met deze tijd, we zien helaas regelmatig dat kinderen al 
heel vroeg “rondhangen” in de schoolomgeving.  
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Veilige schoolomgeving 
Op de momenten waarop de kinderen naar school komen en naar huis gaan is het druk in de 
straat. Dat leidt soms tot onoverzichtelijke verkeerssituaties. Samen met de dorpsraad 
proberen we de komende maanden deze situatie nader in kaart te brengen. Hiermee willen 
we tot een aantal voorstellen komen om de schoolomgeving veiliger te maken. We willen 
hierbij ook graag ouders betrekken, zodat we zoveel mogelijk input krijgen. Bent u daarvoor in 
de gelegenheid, geeft dat dan a.u.b. even door via infodester@skozok.nl 
In de tussentijd graag alvast uw aandacht voor het volgende: 

-Laat uw kind zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school komen. 
-Indien u tòch met de auto komt, parkeer deze dan buiten de schoolomgeving. 
Laten we samen goed voor de veiligheid van onze kinderen zorgen, wordt vervolgd! 
 
Nieuws van Nummereen 
Peuterprogramma 
We zitten middenin de gezellige sinterklaas periode. Bij de peuterspeelzaal hebben we afgelopen weken allerlei leuke 
sint-activiteiten gedaan zoals pepernoten bakken, pietengym, pietenmutsen en mijters versieren en natuurlijk 
geluisterd naar alle bijpassende liedjes en verhaaltjes. 
4 januari a.s. gaat het aanbod van het peuterprogramma veranderen. Zo bieden wij vanaf 2021 peuterprogramma aan 
op de dinsdag- en vrijdagochtend. Deze ochtenden worden verlengd en de nieuwe tijden zullen zijn van 08.30 tot 
12.30 inclusief een lekkere en gezonde lunch. 
 
Clup 
Afgelopen weken stonden in het thema van Sinterklaas. De kinderen op de Clup mochten ideeën inbrengen die zij 
graag wilde doen, hier gingen wij mee aan de slag. Pepernoten bakken, knutselen voor Sinterklaas, buiten spelletjes 
spelen, pietengym etc. 
De kinderen van de Clup zijn lief geweest… Er zijn zelfs mooie cadeaus gebracht door de Sint en zijn Pieten. 
Het is alweer december en dat betekent dat de kerstvakantie alweer voor de deur staat. Ook dit jaar staan er weer 
super leuke activiteiten op de planning! 
We hebben er zin in. 
 


