De Sterrenkijker
Nummer 9, Jaargang 30, 6 januari 2020
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

De beste wensen!
Vanaf deze plaats wensen we iedereen een heel mooi nieuw jaar
waarin we met z’n allen veel mogen leren!

Bedankt!
Vlak voor de kerstvakantie hebben we met elkaar kunnen genieten
van een gezellige kerstmarkt op school. Hierbij aan iedereen die
deze avond tot een succes heeft gemaakt onze hartelijke dank!

Van de schoolagenda
(zie ook website: “Kalender”)

15 januari
20.00 uur: ORVergadering
20 januari
Sterrenkijker
20.00 uur: MR vergadering
31 januari
11.45-12.30 uur: Maandafsluiting
3 Kreeften, 5 Pluto en
8 Neptunus
3 februari
Sterrenkijker
7 februari
Ontwikkelingsverslag mee naar huis
10 t/m 13 februari
Oudergesprekken
n.a.v. ontwikkelingsverslag
11 februari
20.00 uur: OR vergadering
17 februari
Sterrenkijker

Vanuit de bovenbouw
Thema Vervoer en Verkeer in de bovenbouw
De groepen 5 tot en met 8 gaan de komende vijf weken werken
rondom het thema Vervoer en Verkeer. Hierin staat, naast verkeer,
ook techniek centraal. Tijdens de creatieflessen werken we
groepsdoorbrekend. We sluiten het thema af op vrijdag 14 februari
a.s. met een techniekochtend, waarbij de kinderen in kleine
groepjes allerlei uitdagende activiteiten doen, die te maken hebben
met techniek. Deze activiteiten worden bedacht en begeleid door
WIJ-Westerhoven.
Welkom op onze school!
De afgelopen periode is Pip op onze school gestart in groep 0-1
Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en speelplezier op onze school!

Op dit moment krijgt
déze kapstokregel
bijzondere aandacht:
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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 2 Giraffen.
Kerstliedjes zingen bij Hoefzicht
Na een korte wandeling hebben we vandaag samen met de ouderen bij Hoefzicht,
kerstliedjes gezongen. We kregen ranja en hebben even een praatje met ze
gemaakt. Net voordat we gingen hebben we iedereen fijne kerstdagen gewenst en
kregen we zelf nog een mooie kerstkaart. Wat ontzettend gezellig!
Proost op het nieuwe jaar
Vanochtend hebben wij met z'n allen geproost op het nieuwe jaar!
We hopen dat 2020 een heel fijn jaar wordt waarin wij heel veel mogen spelen en allerlei nieuwe
dingen gaan leren! Een gelukkig nieuwjaar allemaal!
Vanuit de bieb op school
Er is op vrijdag te weinig animo voor de bieb. Vanaf heden is de bieb daarom op vrijdag gesloten. Peuters uit
Westerhoven kunnen samen met hun ouder(s) terecht op woensdag tussen 8.30 en 9.00 uur. Op woensdag blijft de
bieb gewoon open. Veel leesplezier in het nieuwe jaar!
Vanuit BErgeijkACTIVE: Voorstelling Poppentheater Dubbele Jan
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