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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 
https://nummereen.com 
 
 

 

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

21 januari 
Sterrenkijker 
28 januari  
10.45 uur: MR vergadering 
31 januari 
11.15 uur: Maandafsluiting Leeuwen,  
Dolfijnen en Neptunus 
1 februari 
Techniekochtend groep 1 t/m 3 
4 februari 
Sterrenkijker 
8 februari 
Ontwikkelingsverslag mee naar huis 
11 t/m 14 februari 
Oudergesprekken n.a.v. ontwikkelings-
verslag 
13 februari 
Studieochtend: alle  
leerlingen vrij! 
18 februari 
Sterrenkijker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 

 

 

Gelukkig nieuwjaar! 
De allerbeste wensen voor 2019! We hopen dat jullie allemaal een 
heerlijke Kerstvakantie hebben gehad. Samen gaan we er weer een 
mooi jaar van maken! 
 

 
 
Vanuit de bovenbouw: thema Geloof 
Maandag 14 januari a.s. starten groep 5, 6, 7 en 8 met het thema 
‘Geloof’. Het is een thema over geloof in het algemeen, maar we 
gaan ook dieper in op 5 godsdiensten, te weten Jodendom, 
Christendom, de Islam, Hindoeïsme en het Boeddhisme. Tijdens dit 
thema werken we op bepaalde momenten groepsdoorbrekend. 
We zoeken dan bewust de samenwerking op met de andere 
groepen.  
 
Luisvrij 
Vanochtend zijn alle leerlingen weer gecontroleerd op luizen. 
Gelukkig kunnen we melden dat we als school op dit moment 
luisvrij zijn! 
 
Dankjewel! 
Vlak voor de Kerstvakantie hebben de kinderen genoten van een 
fijne Kerstviering. Iedereen die aan de organisatie hiervan heeft 
bijgedragen; hartelijk dank! 
 
Schoolgids 
De schoolgids wordt niet meer op papier verstrekt. Deze is door 
iedereen in te zien op onze website. Op de homepagina vindt u de 
verwijzing naar de schoolgids. 
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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 7 Saturnus. Zij schreven op 21 december jl. over 
figuurzagen. 
 
Figuurzagen 
Deze week zijn we aan de slag gegaan met figuurzagen. Soms met veel 
enthousiasme, maar er kwam ook de nodige frustratie bij kijken... Maar 
we hebben niet opgegeven en zijn heel trots op het eindresultaat: een 
rendier of 3-dimensionale ster! 
 
Lieve schatten, geniet van een welverdiende kerstvakantie!! We zien 
elkaar weer in het nieuwe jaar! 
 
Welkom op onze school! 
De afgelopen periode zijn Hein en Lucas op onze school gestart in groep 0-1 Leeuwen.  Welkom allebei en heel veel 
leer- en speelplezier op onze school! 

 
 
Extra uitleenmoment de Bibliotheek op school 
De bibliotheek op school biedt een extra uitleenmoment aan en wel op vrijdag van 11.30 tot 13.00 uur. 
Dit gaat in op vrijdag 11 januari aanstaande. Er zijn altijd kinderen die graag boeken willen lenen. Misschien is het op 
woensdag niet gelukt door bijvoorbeeld een excursie of iets anders en dan is het toch nog mogelijk op vrijdag. Ook 
peuters zijn het laatste half uurtje van harte welkom. Veel leesplezier! 

 
Vanuit de Bibliotheek op school: Monitor 
Wie een kwartier per dag leest, kan zijn woordenschat uitbreiden met 1.000 nieuwe woorden per jaar. 
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. Daarom doen we 
mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school. 
 
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school? 
- De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen een korte digitale vragenlijst in.  
- De leerkrachten van alle groepen vullen een digitale vragenlijst in. 
Dit gebeurt op onze school in januari 2019. 
 
In samenwerking met Bibliotheek De Kempen onderzoeken we: het leen- en leesgedrag van leerlingen, de 
leesmotivatie van leerlingen, de informatievaardigheden van leerlingen. 
 
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden niet zichtbaar. De 
vragenlijst wordt anoniem ingevuld. Er wordt alleen naar leeftijd gevraagd. De privacy van uw kind is dan ook 
gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, 
dan kunt u dit melden aan de directie (infodester@skozok.nl). 
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Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden in een leesplan of 
lees-mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het dagelijks vrij lezen, voorlezen of 
praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke 
andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.  
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. Door de 
monitor kunnen we dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij aandacht aan informatievaardigheden op school, 
want veel scholieren hebben problemen bij het zoeken, beoordelen en bewerken van (digitale) informatie.  
 
Vanuit CJG+ de Kempen: Training:  “Opvoeden na (echt)scheiding” 
Begin 2019 organiseert het CJG+ de Kempen een training:  “Opvoeden na (echt)scheiding”. 
Vindt u het moeilijk om de draad weer op te pakken na de (echt)scheiding? En om te gaan met de stress die de 
(echt)scheiding met zich meebrengt? Hoe kunt u beter communiceren met de andere ouder? Maar ook hoe helpt u 
uw kinderen tijdens de (echt)scheiding? 
Dan kan deze training u hierbij helpen.  
Werkwijze:  
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Er starten twee groepen tegelijk op 
verschillende dagdelen.  Ex-partners zitten dus niet bij elkaar in de groep. Het is ook mogelijk dat slechts één ouder 
de training volgt.   
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.  
Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod.   

- Zorgen voor jezelf. 
- Handvatten voor het omgaan met emoties. 
- Communicatie met de co-ouder. 
- Communicatie met je kind(eren). 
- Omgaan met strijd.  
- Omgaan met loyaliteitsconflicten. 

De training wisselt informatie en praktische oefeningen af.  
Voor wie:  
- Ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn en ondersteuning zoeken in de communicatie met de andere ouder 
- Ouders die vragen hebben over hoe hun kind(eren) te begeleiden in deze nieuwe situatie.   
- Ouders die behoefte hebben aan ondersteuning in hun rol als (alleenstaande) ouder.  
- Ouders die behoefte aan informatie hebben over (echt) scheiding en/of  ouderschap.  
- Ouders die op zoek zijn naar een manier hoe samen ouder te zijn na de (echt)scheiding.  
Data en tijd:  
Dinsdagavond  OF  vrijdagochtend 
19.30 – 21.30 uur:    9.30 – 11.30 uur: 
15 januari    18 januari 
22 januari    25 januari 
29 januari    1 februari 
5 februari    8 februari 
12 februari    15 februari 
Terugkombijeenkomst  
26 maart    29 maart 
Locatie:  
Gemeentehuis Eersel 
Dijk 15, Eersel 
Informatie en aanmelden 
Voor aanmelden, vragen of extra informatie over de training kunt u contact opnemen met één van de jeugd- en 
gezinswerkers die deze training verzorgen: 
Eugenie van Gool 06 18 78 03 33  e.vangool@cjgplusdekempen.nl  
Nicole Roijmans 06 22 98 00 87  n.roijmans@cjgplusdekempen.nl  
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