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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”) 
21 december 
11.00 uur: kerstviering – musical 
24 december t/m  
4 januari 
Kerstvakantie 
7 januari 
Sterrenkijker 
Luizencontrole 
28 januari  
10.45 uur: MR vergadering 
31 januari 
11.15 uur: Maandafsluiting Leeuwen,  
Dolfijnen en Neptunus 
1 februari 
Techniekochtend groep 1 t/m 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

Bedankt! 
Sinterklaas 
Afgelopen week hebben de kinderen een erg gezellige ochtend 
gehad tijdens het Sinterklaasfeest op school. We willen alle 
(groot)ouders bedanken die hebben geholpen om deze ochtend tot 
een succes te maken! De kinderen hebben genoten! 

 
Kerst 
Afgelopen vrijdag hebben een aantal moeders en een oma onze 
school weer helemaal in Kerstsfeer gebracht. Het ziet er prachtig 
uit, dankjewel! 
 
Kerstviering 2018 
Ieder jaar is er op onze school een kerstviering. We streven er naar 
om het ene jaar iets te organiseren waarbij ouders, opa’s, oma’s, 
broertjes, zusjes, ….,  ook mee kunnen doen. Zo’n viering vindt dan 
ook in de  avond plaats, zodat de meeste mensen in de 
gelegenheid zijn om te komen. Het andere jaar vieren we kerst 
alleen met de kinderen onder schooltijd. Dit jaar is dat laatste het 
geval. 
Deze kerstviering zal op vrijdag 21 december a.s. van 11.00 tot 
12.00 uur plaatsvinden. Met alle kinderen spelen we een 
kerstmusical. Toch lijkt het ons leuk om bij deze gezellige viering 
ouders uit te nodigen. Maar door de beperkte ruimte op school is 
het niet mogelijk om alle ouders te ontvangen. We willen daarom 
graag 1 persoon per gezin uitnodigen. Hij/ zij is vanaf 10.45 uur van 
harte welkom. Om 11.00 uur start de voorstelling. Na de viering, 
rond 12.00 uur, staat er voor deze ouders nog een kleine 
versnapering in de hal klaar. Om 12.30 uur kunt u dan met uw 
kind(eren) samen naar huis.                                                 
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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. Zij schreven op 5 december jl. over het 
bezoek van Sinterklaas aan de Ster. 
 
Sinterklaas op bezoek 
We hebben een hele gezellige dag gehad in groep 4. Natuurlijk zijn Sinterklaas en 
zijn pieten op bezoek geweest. Ook hebben we samen met groep 3 in 
verschillende Sint hoeken gewerkt en hebben we samen de laatste aflevering van 
het Sinterklaas journaal gekeken.  

 
 
 
Vanuit de Bibliotheek op school 
Gezocht: Bibliotheekvrijwilligers voor de vrijdagochtend 

Basisschool De Ster zoekt (groot)ouders die als vrijwilliger willen meehelpen in de Bibliotheek op school.  
Het betreft de vrijdagochtend van 11.30 tot 13.00 uur. 
Helpt u mee? Of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar Marielle Bussing (mbussing@skozok.nl). 
Hartelijk dank! 
 
Uit de schoolgids: Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Kinderen zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Vanuit vele 
organisaties is er continue aandacht voor dit probleem nodig. Dat geldt zeker ook voor scholen want dit zijn bij 
uitstek plaatsen waar (een vermoeden) van kindermishandeling gesignaleerd kan worden.  
 
Leerkrachten brengen veel tijd met kinderen door, hebben een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd en kunnen 
een belangrijke signaalfunctie vervullen.  
Vanaf 1 juli 2013 zijn ook basisscholen wettelijk verplicht om in hun organisaties een meldcode te implementeren en 
het gebruik en kennis hiervan te bevorderen. Binnen SKOzoK kennen we ook een dergelijke code. Deze meldcode 
geeft richtlijnen voor het signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 
De code biedt houvast bij het nemen van vervolgstappen zodat kindermishandeling en/of huiselijk geweld in onze 
omgeving in een zeer vroeg stadium gesignaleerd en gestopt kan worden om ernstige schade bij kinderen zoveel 
mogelijk te beperken.  
 
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is te vinden op de website van ons bestuur. 
 
Vraagje… 
Milou uit groep 5 wil geld inzamelen voor de kinderboerderij in Valkenswaard. Ze wil dit doen door lege flessen in te 
zamelen. Wilt u een steentje bijdragen, lever dan uw plastic statiegeldfles in. Dit kunt u doen door de flessen in de 
zak te doen die tot en met vrijdag in de aula hangt. 
Bedankt voor uw bijdragen. 
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Vanuit de Kerstwerkgroep Westerhoven 
Hallo kinderen  van Westerhoven, 
Vorig jaar hebben we in de kerk met de kerstviering het kerstverhaal uitgebeeld met een aantal kinderen. De 
kinderen hadden er plezier in en degene die in de kerk waren vonden het 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 
iedereen heel leuk . Daarom willen we aan jullie (en jullie ouders)  vragen of jullie mee willen doen. 
Het maakt niet uit in welke klas je zit, we hebben voor ieder een passende rol, zelfs al heb je een broertje, zusje of 
grote broer/zus die nog niet of al van school is kan deze ook meedoen. 
  
De rollen die we hebben zijn: 
1 x Maria 
1 x Jozef 
1 x Ster 
Engelen (meerdere)  
Herders (meerdere) 
3 x Koning 
  
Dus: geef je op  dan maken we er een mooi verhaal van. Als je in het kerstkoortje zingt, kan dit samen. 
  
We oefenen 1 keer  in de kerk op vrijdag 21 december a.s. van 13.30 tot 14.30 uur (als het koortje ook oefent). 
De kerstviering is dit jaar op maandag 24 december a.s. 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). 
 


