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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”) 

21 december t/m 1 januari 
Kerstvakantie 
11 januari 
20.00 uur: MR vergadering 
15 januari 
Sterrenkijker 
29 januari 
Sterrenkijker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

 

 

 

2. Fijne feestdagen!! Wat een jaar hebben we achter de rug… alles liep 
anders dan we hadden verwacht en er werd van iedereen heel veel 
gevraagd; kinderen moesten elkaar voor lange tijd missen, ouders 
kregen ineens de rol van leerkracht toebedeeld en ga zo maar door… 
Moge het nieuwe jaar voor iedereen er weer gewoon uit gaan zien, 
zodat we weer plezier kunnen maken en ècht kunnen gaan genieten 
van al het moois dat het leven te bieden heeft. Geniet alvast van de 
feestdagen en stap vol goede moed door naar 2021! 

 
Hoofdluis 
Voorlopig is het voor ons, zoals u weet, niet mogelijk om structurele 
hoofdluiscontrole op school te laten plaatsvinden. Dit betekent 
vanzelfsprekend dat we van u, ouders, verwachten uw kind(eren) 
regelmatig op hoofdluis te controleren. Indien u hoofdluis of neten 
constateert bij uw kind(eren), worden we daar graag van op de 
hoogte gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
van het RIVM: https://www.rivm.nl/hoofdluis. Dank voor uw 
medewerking.  
 
Onze school is rookvrij! 
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom is onze 
school rookvrij. Er mag nergens meer in school en op het schoolplein 
gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, 
ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens 
ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Wij willen 
leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit 
onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren 
beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun 
omgeving zien. Een rookvrije school helpt leerlingen niet te starten 
met roken en voorkomt ongewenst meeroken. 
De wet geeft hiernaast aan dat we rookvrij moeten zijn. Vanaf 1 
januari gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
toezicht houden op dit rookverbod. Wij vragen u ook om zelf niet te 
roken in school, buiten het schoolplein en bij de ingang van het 
plein, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en 
ophalen van leerlingen. 
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij 
aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen. 
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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 0-1-2 Leeuwen en groep 2-3 Kameleons.  
 
Thema zon, maan, sterren 
Na de lockdown starten we met het thema: zon, maan , sterren! 
Een echte themabrief volgt na de vakantie maar de benodigdheden willen we alvast 
doorgeven zodat jullie mee kunnen verzamelen! 
Nodig: per kind een pasfoto, wasbollen, tempexballen, yakultflesjes, citrusstampers. 
Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar aankleding...heeft u spullen die u niet meer nodig 
heeft en wij dus mogen hebben... heel graag! Denk aan: witte lakens, verkleedkleding 
thema ruimte, speelgoed van astronauten, raketten, enz.. tempexbollen, posters van 
planeten, alles wat u kwijt wil... wij zijn er blij mee! 
 
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek.  
De scholen van onze stichting (SKOzoK) leggen in het leerlingvolgsysteem (Parnassys) gegevens vast over de 
schoolresultaten van de leerlingen. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs op onze scholen te verbeteren en 
voor onze gesprekken met ouders, maar ook met bijvoorbeeld de inspectie van het onderwijs. Sommige van deze 
gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen 
hieraan bijdragen. Door de resultaten van deze toetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze 
kinderen is en hoe goed de scholen het doen. Dit helpt ons om het onderwijs op onze scholen beter te maken, maar 
ook om het onderwijs in heel Nederland te verbeteren.  
De scholen van SKOzoK, dus ook onze school, gaan de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zodat deze gebruikt kunnen worden  voor onderzoek naar de ontwikkeling 
van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarbij 
zorgt het CBS ervoor dat de leerlingen nooit herkenbaar zijn voor derden. Dit betekent dat onderzoekers nooit een 
leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen 
zijn. 
De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de 
wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor andere statistieken die zij maakt.  
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de 
school (via infodester@skozok.nl). De school zorgt ervoor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd 
worden.  
Deze gegevens worden niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van 
leerlingen). Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief 
toestemming geven. 
 


