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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”) 

29 januari 
Sterrenkijker 
12 februari 
Sterrenkijker 
15 t/m 19 februari 
Carnavalsvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

 

 

 

Het nieuwe jaar….. 
Hoewel het nieuwe jaar alweer twee weken oud is, willen we jullie 
allemaal vanaf deze plaats nog een heel gelukkig en gezond 2021 
toewensen. Laten we er met elkaar een mooi jaar van maken! 

 
Inmiddels zijn we ook alweer 2 weken aan het werk met 
thuisonderwijs. We missen alle leerlingen ontzettend en hopen 
elkaar weer heel snel te zien! Hou nog even vol en zorg goed voor 
elkaar!  
 
Ontwikkelingsverslagen en oudergesprekken 
Vanwege het feit dat we momenteel de Cito M-toetsing niet af 
kunnen nemen, wordt onze planning betreffende ontwikkelings-
verslagen en oudergesprekken gewijzigd. Het ontwikkelingsverslag 
gaat op een later moment mee naar huis toe, de oudergesprekken 
volgen daarna. De komende week zullen we u hierover nader 
informeren.  
 
Vanuit Bibliotheek de Kempen 
Lenen bij de bibliotheek kan nog steeds! 
Leerlingen kunnen met hun ‘gewone’ bibliotheeklidmaatschap nog 
steeds boeken kunnen lenen via de Afhaalbieb. Hier kun je lezen 
hoe dat in zijn werk gaat. Vergeet ook de online bibliotheek met 
de e-books en de luisterboeken niet! 
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Vanuit de Kempengemeente: Toeslagenaffaire 
Veel mensen zijn financieel in de problemen geraakt doordat de belastingdienst onterecht toeslagen heeft 
teruggevorderd, we kennen dit in Nederland als de Toeslagenaffaire.  
 
Meldpunt toeslagen Belastingdienst 
Ouders die geconfronteerd zijn met de Toeslagenaffaire kunnen zich melden bij de Belastingdienst om onderdeel te 
zijn van de hersteloperatie.  Na aanmelding krijgen ouders een bevestigingsbrief van de Belastingdienst (dit is de 
bevestiging dat zij tot de doelgroep  
behoren).  https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/aanmelden-voor-herstel/ 
  
Meldpunt Vroegsignalering 
De Kempengemeenten heeft een speciaal meldpunt ingericht voor inwoners met financiële problemen.  Inwoners die 
getroffen zijn door deze affaire kunnen zich melden bij het meldpunt 
Vroegsignalering: vroegsignalering@kempengemeenten.nl. Hier kunnen zij met vragen en problemen terecht en 
worden eventueel verder geholpen als er een beroep gedaan zou moeten worden op schuldhulpverlening. 
 
Nieuws van Nummereen 
PPR Westerhoven 
Het peuterprogramma is wegens de 2e lockdown, net als de rest van de Kinderopvang, al een aantal weken gesloten. 
Momenteel bieden we uitsluitend noodopvang. Maar wat missen we al die lieve peuters! We hopen daarom ook dat 
jullie snel weer mogen komen spelen. 
Om jullie thuis toch nog een beetje aan ons te laten denken hebben we een aftelkalender gemaakt met daarbij onder 
andere een leuke kleurplatenwedstrijd. Deze mogen jullie samen met je papa en/of mama op de post doen naar 
Basisschool De Ster. We zijn ontzettend benieuwd naar jullie tekeningen en kiezen binnenkort een winnaar uit! Ook 
hebben we online kunnen kletsen met iedereen. Wat fijn om elkaar weer te zien en samen te spelen. We hopen dat 
we jullie weer snel welkom mogen verwelkomen op de groep! 
 
Clup Westerhoven 
Allereerst willen wij jullie een vooral gezond en speelrijk 2021 toe wensen. We hebben gelukkig samen een leuk 
sinterklaas feest kunnen vieren met lekkere pepernoten, gezellige spelletjes en vooral mooie cadeaus. Wat zijn wij 
verwend zeg! 
Helaas kwam daarna al gauw de 2e lockdown waardoor we ons kerstprogramma niet helemaal af konden maken. We 
hopen dat het allemaal weer snel voorbij is & wij iedereen snel weer zien! We missen jullie, blijf gezond! 
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