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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”)  
22 januari 
20.00 uur: SKOzoK GMR 
24 januari 
19.45 uur: MR vergadering 
29 januari 
Sterrenkijker 
31 januari 
11.45 uur: Maandafsluiting Giraffen, 
Kreeften en Jupiter 
2 februari 
Ontwikkelingsverslagen mee naar huis  
5 t/m 8 februari 
Oudergesprekken n.a.v. 
ontwikkelingsverslag 
9 februari 
Carnaval op school 
12 t/m 16 februari 
Carnavalsvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

Vanuit groep 1 t/m 6 
Leesfeest 
Vanaf maandag 15 januari tot en met 8 februari staat op de Ster het 
leesbevorderingsproject ‘Leesfeest’ centraal. Dit in samenwerking 
met bibliotheek De Kempen. Het project is bedoeld voor leerlingen 
van groep 1 tot en met groep 6. Groep 7 en 8 hebben meegedaan 
aan een voorleesproject. Als er een boek is gelezen door een kind of 
er is voorgelezen door de leerkracht wordt er een vlaggetje ingevuld 
en opgehangen in de hal. Het is feest in de hal als er een lange slinger 
met veel vlaggetjes komt te hangen. De groep met de meeste 
vlaggetjes wordt in het zonnetje gezet! Wij hopen dat het één groot 
Leesfeest wordt! 
 
Vanuit groep 5 t/m 8 
Thema Voeding 
Direct na de kerstvakantie zijn we in de bovenbouw gestart met het 
thema 'Voeding'. Het betreft een cultuurthema waarin we gaan 
kijken naar: 
- spijsvertering; 
- noodzaak van voeding; 
- gezond / ongezond; 
- de herkomst van voedsel; 
- voedsel bewaren; 
- voedsel in andere landen; 
- eetgewoonten etc.  
Tijdens projectwerk gaan we aan de slag met het maken van een 
collage. Ook zijn we bezig met het organiseren van activiteiten zoals 
de 'dag van de landbouw' en 'koken'. Hiervoor word je benaderd 
middels de klassenouder. Op de gang hebben we een hoek ingericht 
met de 'Schijf van 5'. We nodigen leerlingen uit om verpakkingen 
van levensmiddelen mee te nemen, zodat we hiermee opdrachten 
kunnen uitvoeren. 
 
Woensdag 24 januari 
In het kader van het thema voeding gaan de kinderen van groep 5 
tot en met 8 op woensdag 24 januari op bezoek bij een aantal 
agrarische bedrijven. Omdat we hier op de fiets naartoe gaan, is het 
de bedoeling dat alle kinderen uit deze groepen op die dag dus met 
de fiets naar school toe komen. 

Spreekbeurten 
Nu bijna alle leerlingen een boekbespreking hebben verzorgd, is het 
tijd voor de spreekbeurten. Deze vinden plaats in de periode tussen 
de carnavalsvakantie en de zomervakantie. Deze week krijgt uw kind 
informatie mee naar huis, evenals de datum waarop de spreekbeurt 
gegeven moet worden. Indien er vragen zijn, kunt u hiermee terecht 
bij de leerkracht van uw kind. 
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Oudergesprekken winterverslag 

Deze maand worden in alle groepen de CITO-toetsen afgenomen. De resultaten hiervan worden toegevoegd aan het 
winterverslag. Uw kind krijgt dit mee naar huis op vrijdag 2 februari. 
Naar aanleiding van het winterverslag worden er oudergesprekken gevoerd. Deze ronde heeft een verplicht karakter, 
dat wil zeggen dat we graag alle ouders ontmoeten. De intekenlijsten hangen in de aula vanaf maandag 29 januari. 
Aan iedereen dus de vraag om je hiervoor in te tekenen. De oudergesprekken vinden plaats in de week van 5 februari. 
 
Herdertjestocht 
Donderdagavond 21 december vond de Herdertjestocht plaats. Het was een 
sfeervolle avond met een mooie opkomst. Vanaf deze plaats willen we 
iedereen bedanken die ervoor heeft gezorgd deze avond tot een succes te 
maken!   

 
Luizencontrole 
Afgelopen maandag (8 januari jl.) zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis, gelukkig kunnen we melden dat 
we op dit moment op de Ster luisvrij zijn! 
 
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  5 Pluto aan de beurt. Zij schreven 
over op 20 december jl. over ‘talent in de klas’: 
Talent in de klas 
In onze groep besteden we regelmatig aandacht aan talenten van kinderen. 
Vandaag kregen we een heuse gitaarsolo. De kinderen hebben er van genoten. 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Vanaf heden is het mogelijk om uw kind voor het nieuwe schooljaar (2018-2019) aan te 
melden! 
Kinderen die tussen 01-08-2018 en 01-08-2019 4 jaar worden en kinderen die dit schooljaar 
nog 4 jaar worden (en nog niet zijn ingeschreven op onze school), kunnen worden 
aangemeld op onze school. De aanmeldprocedure bestaat uit het invullen van een aantal 
digitale formulieren op onze website (www.bs-dester.nl). 
Wanneer u uw kind wilt aanmelden, ga dan op onze website naar het tabblad 'voor ouders' 
en klik op 'nieuwe leerling'. Vul vervolgens de formulieren in via 'aanmeldformulier nieuwe 
leerling' en 'aanmeldformulier ontwikkeling'. Zodra u de aanmelding hebt voltooid, nemen wij contact met u op. 
Om inzicht te krijgen in onze leerlingenaantallen voor het nieuwe schooljaar, verzoeken we u aanmelding te laten 
plaatsvinden voor 1 april aanstaande. 
U kunt, wanneer u zich vooraf wilt oriënteren op onze school, via dezelfde pagina een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek. 
 
Welkom op onze school! 
De afgelopen periode is Jesper op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en speelplezier 
op onze school! 
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