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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 
Continurooster 
18.00-20.00 uur:  
Herdertjestocht 
25 december t/m 5 januari 
Kerstvakantie 
8 januari 
Luizencontrole 
15 januari 
Sterrenkijker 
22 januari 
20.00 uur: SKOzoK GMR 
24 januari 
19.45 uur: MR vergadering 
29 januari 
Sterrenkijker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Dankjewel! 
Vanaf deze plaats willen we iedereen die mee heeft geholpen het 
Sinterklaasfeest op de Ster tot een succes te maken van harte 
bedanken! De kinderen hebben genoten! 

 
Daarnaast een bedankje voor onze versiergroep. De school is 
wederom prachtig versierd en in Kerstsfeer gebracht!  
 
Herinnering: 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.  

 
 

Wisseling vakdocent gym en gymtijden 
We hebben als school twee middagen per week een vakdocent 
bewegingsonderwijs tot onze beschikking. De afgelopen maanden 
hebben de groepen 5/6 en 7/8 hiervan gebruik mogen maken. Vanaf 
januari gaat er een wisseling plaatsvinden, om ook andere leerlingen 
van dat aanbod gebruik te laten maken. Dit betekent het volgende 
voor het gymrooster: 
Maandagmiddag: groep 5 en 6, o.b.v. groepsleerkrachten. 
Dinsdagmiddag: groep 3 en 4, o.b.v. de vakdocent en een 
groepsleerkracht. 
Donderdagmiddag: groep 7 en 8, o.b.v. de vakdocent en een 
groepsleerkracht. 
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Onze huidige vakdocent, juf Lucinda, zal na de kerstvakantie een andere functie krijgen. Dit betekent dat met ingang 
van 8 januari a.s. de leerlingen gymles krijgen van een andere sportcoach , namelijk meester Ties van Uijtregt. 
We streven ernaar om meester Ties voor de kerstvakantie kennis te laten maken met de leerlingen en wensen juf 
Lucinda veel succes bij haar nieuwe uitdaging. 
 
Herinnering: Herdertjestocht 
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  4 Dolfijnen aan de beurt. Zij schreven over ‘het 
sneeuwballenspel’ op donderdag 14 december jl. 
 
Het sneeuwballenspel 
Nadat we een tekst hebben gelezen over feesten in verschillende 
geloven, hebben we een vraag op een wit blaadje geschreven. Deze 
blaadjes mochten we als een sneeuwbal de klas in gooien. Daarna 
gingen we met een maatje de sneeuwballen oprapen en 
beantwoorden. Een leuke variatie op begrijpend lezen. 
 
Vanuit de MR 
Woensdagavond 13 december jl. heeft er weer een MR-vergadering plaatsgevonden. Er is deze vergadering wederom 
gesproken over het SchoolOntwikkelingsPlan (SOP), oftewel waar gaat de Ster dit jaar aanwerken:  
- Structureel Coöperatief leren;  
- Meerbegaafdheid; 
- Modern Kleuteronderwijs;  
- Technisch lezen.  
De komende vergaderingen komt er per onderdeel een terugkoppeling. Daarnaast is de vervanging bij ziekte 
besproken. We hebben verder nog gekeken naar de leerlingaantallen en de prognose voor de toekomst. De prognose 
is dat het leerlingaantal de komende tijd stabiel blijft. 
 
Staking dinsdag 12 december 
Op dinsdag 12 december was de school gesloten. We vonden het noodzakelijk een signaal af te geven, met name 
over de aangelegenheid waarmee we momenteel worden geconfronteerd: het lerarentekort. In deze periode van 
het jaar is er een grote behoefte aan invallers (die er vrijwel niet zijn) en op het einde van het schooljaar wordt het 
steeds lastiger om vacatures ingevuld te krijgen. Doordat de overheid het vak van leerkracht basisonderwijs 
onderwaardeert, zien opleidingen hun aanmeldingen teruglopen. Bovenstaande is geen ongefundeerd geklaag, maar 
de werkelijkheid waarmee we geconfronteerd worden. We zijn er ons van bewust dat staken niet het meest 
charmante middel is om onze zorg uit te spreken. We zagen dit echter als de enige manier om onze grote zorgen 
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rondom problematieken nu, maar ook rondom de toekomst uit te spreken. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs 
en willen ervoor zorgen dat we dit nu èn later kunnen bieden. 
Onze huidige minister van onderwijs, Arie Slob (CU), zegt: ‘Onderwijs gaat over de toekomst van onze kinderen en 

jongeren. Voor hen wil ik minister zijn. En voor hun docenten en leerkrachten, die vanaf de eerste schooldag tot de 

laatste diploma-uitreiking werken om de gaven en talenten van leerlingen te laten bloeien.’ Voor minister Slob is de 

toekomst gelukkig ook van groot belang, nu is het zaak dat minister en werkveld nader tot elkaar komen. 

 
‘Lichtpuntjes. Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein.  
Je hoeft ze niet te zoeken. Je kunt ze zelf ook zijn.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en stralend 2018! 

Directie en team basisschool de Ster 
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