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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”) 

19 december 
18.00 uur: Kerstmarkt 
23 december t/m 3 januari 
Kerstvakantie 
6 januari 
Sterrenkijker 
Luizencontrole 
15 januari 
20.00 uur: OR- 
Vergadering 
20 januari 
Sterrenkijker 
20.00 uur: MR vergadering 
31 januari 
11.45-12.30 uur: Maandafsluiting 
3 Kreeften, 5 Pluto en  
8 Neptunus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

 

 
Vanuit de Sintcommissie 
Pepernoten bakken 
De leerlingen hebben op 29 november jl. een heerlijke ochtend 
gehad tijdens het pepernoten bakken. Alle (groot)ouders, tantes die 
geholpen hebben om deze ochtend tot een succes te maken, heel 
erg bedankt! 

 
Bedankt Sinterklaas! 
Afgelopen week hebben de kinderen een erg gezellige ochtend 
gehad tijdens het Sinterklaasfeest op school. We willen alle ouders 
bedanken die hebben geholpen om deze ochtend tot een succes te 
maken! De kinderen hebben genoten! 
 
Wisseling bezetting groep 3 en 4 na de Kerstvakantie 
Na de Kerstvakantie start juf Nicky weer met werken na haar 
zwangerschapsverlof. Hierdoor verandert er het een en ander in de 
personele bezetting van groep 3 en 4: 
 

 Groep 3 Groep 4 

Maandag Juf Veerle Juf Kim 

Dinsdag Juf Veerle Juf Nicky 

Woensdag Juf Veerle Juf Nicky 

Donderdag Juf Nicky Juf Kim 

Vrijdag Juf Veerle Juf Kim 

 
Vanaf deze plaatst alvast hartelijk bedankt aan juf Heidi voor het 
begeleiden van groep 3 en 4 in het eerste deel van dit schooljaar! 
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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 Leeuwen en groep 5 Pluto. 
 
Bezoek van de Sint 
Hoog bezoek van de Sint! Wat hebben de Leeuwen genoten vandaag: de Sint en drie 
van zijn Pieten kwamen met een heus rijtuig op bezoek! We hebben in de klas liedjes 
gezongen en toen kwam hij zelfs onze klas een bezoekje brengen, wat een feest. Er 
waren kinderen die lieten zien hoe knap ze een dino na konden doen, kinderen die 
prachtig kunnen dansen, kinderen die hun eerste letter van hun naam op een 
wisbordje schreven en er zijn kinderen die aan Sint lieten zien hoe goed ze met de 
blokken kunnen bouwen. Daarna hebben we met de hele klas én de Pieten de 
Pietenmove gedanst. Ook hebben we ons hoog bezoek laten zien in welke hoeken 

we werken. En tot slot ..... samen met de Giraffen kregen wij een 
wel héél grote doos! Een prachtige set Playmobil met twee huisjes, wauw! Wat zullen wij hier fijn mee 
kunnen spelen! Het was een prachtige dag vandaag. Genieten! 
 
Sinterklaasfeest! 
Wij hebben vandaag onze knutselwerkjes afgemaakt en gewerkt in ons Pietenboekje. 
Om half 12 was het eindelijk zover: Sint kwam op bezoek in groep 5. Omdat we volop bezig zijn met 
meten, mochten Coen en Dylano de mijter en staf van de Sint meten. Ook kregen we cadeautjes: 
spelletjes waarmee we de tafels goed kunnen oefenen. Natuurlijk hebben de Pieten volop pepernoten 
gestrooid. Een hele gezellige ochtend!! 
 

Kerstviering 2019: de Kerstmarkt 
Op donderdag 19 december a.s. is er een gezellige kerstmarkt op onze school. 
Tussen 18.00 en 20.00 uur is iedereen welkom! De ingang is bij de voordeur, 
daarna kan de kerst-markt-route gevolgd worden. Volg de pijlen..... Er zijn 
kraampjes waar allerlei spulletjes gekocht kunnen worden die door de kinderen 
zelf gemaakt zijn. Daarnaast zijn er lekkere dingen te koop voor de inwendige 
mens. Ook kunnen alle kinderen een activiteitenkaart kopen. Hierop staan 
allerlei opdrachten en spelletjes die je kunt doen die avond. En er zal een kleine versnapering voor de kinderen zijn. 
Het leerlingenorkest van fanfare Irene zal de avond muzikaal opluisteren. De gehele opbrengst van de kerstmarkt gaat 
naar een goed doel: Stichting van het kind. We hopen op een grote opkomst. Tot dan! 
 
Stichting van het Kind 
Elk jaar zetten wij ons als basisschool de Ster in voor een goed doel. Dit jaar hebben we samen met de kinderen van 
de bovenbouw gekozen voor Stichting van het Kind.  
 
Deze stichting zet zich in voor kinderen in Nederland die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Dit zijn 
51.000 kinderen die mishandeld, verwaarloosd of verlaten zijn. Deze kinderen wonen vaak in grote instellingen of op 
een geheime locatie. Stichting van het Kind voert projecten uit die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en 
zelfredzaamheid van kinderen, zodat ze net als andere kinderen kansen krijgen om in te stromen in de 
maatschappij. Zo maken ze het o.a. mogelijk dat deze kinderen sport en zwemlessen kunnen volgen. Ook vangen ze 
kinderen in de weekenden en vakanties op. En als jongeren 18 worden en een instelling moeten verlaten, omdat de 
financiering vanuit de overheid stopt, begeleiding ze hen met meedoen in de samenleving bij het vinden van een baan 
en op hun weg naar zelfstandigheid. 
Onze kinderen van de Ster die zich inzetten om andere kinderen te helpen die het moeilijk hebben, vinden wij een 
mooie kerstgedachte en daarom is onze goede doelen actie gekoppeld aan de kerstmarkt. De opbrengst van de hele 
avond, met in het bijzonder van alle mooie kerstknutsels, zal daarom gaan naar Stichting van het kind.  
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Op deze avond zal er ook een Stichting van het kind kraampje ingericht zijn en staat er een collectebus voor een extra 
vrijwillige donatie. Wij hopen natuurlijk een mooi bedrag op te halen, zodat Stichting van het kind hiermee andere 
kinderen in Nederland kan helpen.  
 
Vanuit de MedezeggenschapsRaad (MR)  
De MR heeft onvrede over de algemene schoonmaak. Dit is kenbaar gemaakt bij het overkoepelend orgaan van alle 
MR geledingen samen, namelijk de GMR. De GMR heeft onlangs de schoonmaakuren opgehoogd. In de laatste MR 
vergadering is er aandacht geschonken aan de tevredenheidsenquête onder de ouders van de Ster. In de Sterrenkijker 
van 20 januari a.s. vindt u een samenvatting. Het MR statuut en regelement is bekeken en wordt binnenkort 
vastgesteld. Ook is er een kijkje genomen in de concept begroting van 2020. Binnenkort wordt u via de klassenouder 
om deel te nemen aan zogenaamde mini-enquêtes. Hierin staan vragen gerelateerd aan de speerpunten van de MR. 
 

Bericht vanuit ons bestuur SKOzoK: stand van zaken schoonmaak 
Beste ouders/verzorgers, 
Na een (verplicht) aanbestedingstraject is er sinds de zomervakantie een nieuwe partij 
gecontracteerd voor de schoonmaak van scholen. Met de overstap naar een nieuwe 

partij zijn er een aantal zaken gewijzigd: de kwaliteitseisen zijn gelijk gebleven, de manier waarop gewerkt wordt is 
gewijzigd. Er is afgesproken dat er resultaatgericht schoongemaakt wordt in plaats van schoonmaken op basis van een 
vooraf vastgesteld aantal uren. Omdat chloor wettelijk niet meer gebruikt mag worden, wordt er schoongemaakt met 
biologische schoonmaakmiddelen. 
 
Het is logisch dat in het begin van een dergelijke omschakeling enige aanlooptijd nodig is om alles goed te laten 
verlopen. Tussen SKOzoK en de partij die schoonmaakt heeft er daarom vanaf het begintraject veelvuldig overleg 
plaatsgevonden. Toch hebben wij moeten constateren dat op sommige scholen de kwaliteit van de schoonmaak niet 
is zoals die moet zijn. Wij snappen dat ouders hier ook tegenaan lopen. Via dit bericht brengen wij jullie daarom op de 
hoogte van de zaken die ondernomen zijn om ervoor te zorgen dat het schoonmaakresultaat op alle scholen 
structureel op orde komt. 
 
Overleg met het bedrijf dat schoonmaakt heeft tot een aantal acties geleid. Zo is de klachtenregistratie en de 
benodigde actie naar aanleiding hiervan verbeterd. Ook zijn er onafhankelijke metingen uitgevoerd. Verder heeft het 
bedrijf met personeelsproblemen te maken. Dit ontslaat hen echter niet van hun verplichtingen om te zorgen voor 
een goede schoonmaak. 
 
Naar aanleiding van de vele klachten heeft er recentelijk een indringend gesprek tussen het College van Bestuur en 
het schoonmaakbedrijf plaatsgevonden. Daarin is afgesproken dat uiterlijk 1 februari 2020 het schoonmaakresultaat 
op alle scholen structureel op orde moet zijn.  
 

Gezocht: ouders voor in de Pagatters commissie  
Lijkt het je leuk om in een commissie samen een mooie carnaval voor groep 8 en de rest van 
de jeugd te organiseren, zijn we op zoek naar jou! Als je interesse hebt, informeren we je 
graag en ook meedraaien is ook mogelijk om te zien wat het inhoud. We hopen dat er 

mensen zijn met leuke ideeën om samen te werken aan een mooie carnaval en de toekomst 
daarvan.  Bij interesse kunt u contact opnemen met:  

Mark Buelens - 0653618125 
Marieke Bartholomeus - 0621492905 
Simone Theuws - 0610654983 
Edith Bartholomeus - 0636224278 
 
Groet de commissie Pagatters, 
CV de Koffieleuters  
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Herhaalde oproep: Kerstviering kerk 
Hallo kinderen van Westerhoven, 
Vorig jaar hebben we in de kerk met de Kerstviering het Kerstverhaal uitgebeeld met een 
aantal kinderen. Dit vonden degene die in de kerk waren 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 allen leuk . Daarom willen we aan jullie (en jullie 
ouders)  vragen of jullie mee willen doen. 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. We oefenen 1 keer  in de kerk op vrijdag 20 december 13.30 
tot 14.00 als het koortje ook oefent. De Kerstviering is dit jaar op dinsdag 24 december 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). 
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