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Uitnodiging 10 minuten gesprekken 
Groepen 0 t/m 8 

Op maandag 19 februari vinden de 10-minuten-gesprekken plaats om de ontwikkeling en het rapport van uw kind te bespreken. 

Hiervoor ontvangt u vandaag via Mijn School een uitnodiging (onder Oudergesprekken). Aanmelden kan t/m vrijdag 16 februari. 

U krijgt niet gelijk een bevestiging van de inschrijving, maar er verschijnt later in het scherm wel een melding van de reserve-

ring. 

Ook kunt u de afspraak controleren door, nadat u zich heeft aangemeld voor de gesprekken, daarna even uit te loggen en vervol-

gens opnieuw in te loggen. Dan  krijgt u te zien op welk tijdstip u een afspraak heeft gemaakt. 

In het geval u meer kinderen in één groep heeft: u krijgt één uitnodiging, gekoppeld aan één van uw kinderen, voor een gesprek 

van 20 (bij 2 kinderen) of 30 (bij 3 kinderen) minuten, waarbinnen de gesprekken voor beide/alledrie de kinderen plaatsvinden.   

Mocht de inschrijving niet lukken, dan horen we dat graag! 

U heef ook de mogelijkheid 10-minuten-gesprekken te voeren met Jeanet Habers m.b.t. de motorische ontwikkeling van uw   
kind(eren) en/of de gymlessen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jeanet door haar een mail te sturen, haar mailadres is: 
j.habers@sterrenpaletvco.nl. We proberen deze gesprekken aan te laten sluiten bij de andere. Ook voor de baby’s en peuters is 
het mogelijk om een 10-minuten-gesprek aan te vragen. We proberen ook die te organiseren tegelijk met de andere 10-minuten-

gesprekken op maandag 19 februari 

Ook vanuit de peuteropvang worden 10-minuten-gesprekken aangeboden, maar dit keer op een andere dag, omdat Daniëlle en 
Inge maandag 19 februari bij een cursus verwacht worden. Betreffende ouders krijgen hiervoor volgende week een aparte uitno-

diging per brief. 

mailto:j.habers@sterrenpaletvco.nl
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Rapporten 
Dinsdag 20 februari, de dag na de tien-
minuten-gesprekken, krijgen de kinderen 

hun rapport mee naar huis.  

Het zou fijn zijn als deze allemaal op de 
maandag ná de voorjaarsvakantie (die is 
van 26-02 t/m 02-03) weer op school inge-
leverd kunnen worden, zodat we ze hier 
kunnen bewaren tot het volgende rapport. 

Alvast bedankt! 

 

Volleybaltoer-

nooi 
Op woensdagmiddag 21 februari is het 
volleybaltoernooi. Van onze school doen 

er maar liefst 8 teams (!) aan mee. 

De kinderen die hieraan meedoen, mogen 
hun brood op school eten, waarna we om 
12.50 uur gezamenlijk op de fiets vertrek-
ken.  Voor wie dat wil is er ook tijd ge-
noeg om 
thuis te 
eten. De 
kinderen 
die daar-
voor kie-
zen, ver-
wachten 
we om 
13.00 uur bij de Pickerhal. Kinderen die 
op school eten wordt gevraagd dit vooraf 

even door te geven aan de leerkracht. 

Het is handig voor de kinderen om ook nog 
iets te eten en/of drinken mee te nemen 
voor tijdens het toernooi. Natuurlijk zijn 
er ook supporters nodig langs de lijn. 

Komt u ze aanmoedigen? 

 

Wijziging gym-

lessen 
Met ingang van vandaag worden de gym-
lessen van groep 7 en groep 6/7 van de 
Juliana door Juf Jeanet in de Pickerhal 
gegeven en niet meer in gymzaal ’t Sim-
melink. De Pickerhal geeft meer mogelijk-
heden voor de gymlessen aan de grotere 

groep. 

 

 

 

 

 

 

 

Eieractie  
Dit jaar wordt wederom de eieractie ge-

houden voor Pasen. 

Volgende week zullen de leerlingen een 
formulier mee krijgen door middel waar-
van er eieren besteld kunnen worden. Dit 
jaar zullen de eieren gesponsord worden 
door pluimveebedrijf Wielens uit Rietmo-

len.  

De opbrengst van de eieractie zal worden 
gebruikt om een bijdrage te leveren aan 

de aanleg van het nieuwe schoolplein. 

We wil-
len jullie 
vragen 
om al-
vast lege 
eierdo-
zen te 
bewa-
ren, 
zodat we deze kunnen gebruiken om alle 

eieren in te pakken. 

Bedankt alvast voor jullie medewerking. 

De ouderraad. 

 

Gezocht 
Voor de kleine ongelukjes zijn we op zoek 
naar reservekleding. Veel hebben wel al, 
maar we missen broeken in de maten 110-
116-122-128. Kleine 
maten en andere 
kledingstukken heb-

ben we voldoende. 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden 
Sinds enkele weken ligt dit blauwe etui 
mee soort inhalator in de personeelska-

mer.  

Wie mist 

deze? 

U kunt deze 
ophalen bij 

Mark. 

 

 

Terugblik koffie-

inloop 
Afgelopen maandag was de koffie-inloop 
op de locatie Beukenlaan. Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee was er 

even tijd om gezellig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op 
maandagmorgen 5 maart van 8.15—9.15 
uur op de locatie Huenderstraat. U bent 

hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep 
Vrijdag 16 maart a.s. willen we met school meedoen met de 
Nationale Pannenkoekdag. We willen graag onze leerlingen en 
de buren rond de scholen aan de Beukenlaan en Huender-
straat trakteren op lekkere pannenkoeken. En tevens de bu-

ren bedanken voor de fijne tijd in de buurt!  

Daarvoor hebben we veel hulp nodig van pannenkoeken-
bakkers! Wij zorgen voor alle benodigdheden om te bakken en 
zien dan graag die dag de (bij voorkeur warme) pannenkoe-
ken op schalen/borden voorzien van naam, om 11.00 uur te-
rug op school. We spreken t.z.t af wie ze naar de Beuken-

laan/ Huenderstraat brengt. 

Wie wil ons helpen? U kunt zich aanmelden door een mail te 

sturen naar de ouderraad: or@sterrenpaletvco.nl. 

mailto:or@sterrenpaletvco.nl


09 FEBRUARI 2018 NUMMER 11 3 

Terugblik start nieuwbouw 

Afgelopen maandag hebben we het startsein gege-
ven voor de bouw van onze nieuwe school aan de 
Prins Bernhardstraat. Samen met alle leerlingen, 
kinderen van de peuteropvang, het bestuur van 
VCO, Kinderdomein, wethouder Han Boer, aanne-
mersbedrijf Kormelink en installatiebedrijf WSI 
hebben we eerst samen een muurtje gebouwd. 
Daarna hebben we allemaal afgeteld en heeft de 
wethouder deze met een sloophamer weer ge-
sloopt. Dit was ons startsein voor de verdere ver-

bouw en uitbreiding van ons nieuwe gebouw! 

Eenmaal terug op school konden we lekker genie-
ten van een tompouce en kregen de kinderen alle-
maal een ballon mee. We houden u natuurlijk op 

de hoogte van de voortgang van de bouw. 

 

 

Olympische Winterspelen 
Vandaag gaan de Olympische Winterspelen  van start. In de gymlessen hebben al een    

aantal groepen proefgedraaid! 
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Aanmelden school en opvang 
In de afgelopen weken hebben we zowel op het Sterrenpalet als de Juliana open huis gehouden voor ouders, die belangstelling 
hadden voor onze school of opvang. Inmiddels druppelen de aanmeldingen binnen, ook van broertjes en zusjes van kinderen die al 
bij ons op de school of de opvang zijn. Het is fijn als we een inschatting kunnen maken van het aantal leerlingen dat we kunnen 
verwachten in het volgende schooljaar om daar de plannen op af te stemmen. Daarom wordt er in de brief van de gemeente voor 
de aanmelding bij scholen gevraagd dit voor 1 april te doen. Met het oog op het 
nieuwe gebouw is het voor de opvang ook fijn te weten hoeveel kinderen we 
mogen verwachten. Daarbij stromen de aanmeldingen hiervoor binnen en willen 
we natuurlijk graag kunnen voldoen aan de behoefte. Daarom willen we u vra-
gen, voor het geval u er al uit bent er gebruik van te willen maken, of u uw 
kind(eren) voor zowel school als opvang voor 1 april aan wilt melden. Voor in-
schrijfformulieren, voor zowel school als de opvang, kunt u op alle locaties terecht. Mocht u graag eerst nog meer informatie wil-
len v.w.b. de organisatie en/of kosten, dan kunt u hiervoor altijd contact opnemen met Ineke Neerhof (dir@sterrenpaletvco.nl / 

06-12643247).  

 

Terugblik studiedag 
Dit jaar is ons thema ‘bouwen’, in letterlijke en figuurlijke zin van toepassing. Het was 
ook het thema van onze studiedag.           ’s Morgens ging het om ‘teambuilding’, het 
bouwen aan onszelf en elkaar. We ontdekten onze eigen persoonlijkheidsprofielen 
d.m.v. het bouwen van blokken met persoonlijkheidseigenschappen. Daarbij leerden 
we ook elkaar beter kennen, ter voorbereiding op het samenwerken in één team op de 
nieuwe school (waar we overigens dit en vorig jaar al volop mee bezig zijn, maar wat 
nu nog beperkt is door het werken op de verschillende locaties). Na het ochtendpro-
gramma op de Juliana vertrokken we met ons allen naar de Beweeg Wijs-fabriek in 
Neede, het centrum van Beweeg Wijs, waarmee we nu al heel wat jaren werken. We 
kregen een heerlijke gezonde lunch aangeboden. ’s Middags werd eerst de Beweeg 
Wijs-methodiek herhaald, waarbij ook de nieuwe ontwikkelingen hierin gepresenteerd 
werden. Vervolgens deden we met ons allen de ‘Winterspelen’, bruikbare spelletjes in 
de lijn van Beweeg Wijs, die zo op school aan de leerlingen aan te bieden zijn. Op 
deze manier ervoeren we het plezier, dat de kinderen bij het doen van dit soort acti-
viteiten , ook zullen beleven. Waarbij we ook bepaald werden bij de samenwerking en 
andere sociale vaardigheden, die de kinderen hierbij leren. Aan het eind van de mid-
dag hebben we met elkaar nagedacht over het nieuwe schoolplein bij ons nieuwe ge-
bouw, waarvoor we ook prachtige voorbeelden gepresenteerd kregen. Over het vervolg 
hiervan houden we u op de hoogte. Opgebouwd, enthousiast, geïnspireerd en gemoti-
veerd gingen we na een afsluitend drankje allemaal naar huis! Het is fijn om elk jaar 

één dag zo met elkaar op te trekken en te leren met en van elkaar!  

 

 

Vertrek dhr. Morren 
Dhr. Morren, bestuurder van VCO, heeft een andere baan gekregen en gaat ons daarom per 1 mei verla-
ten. Hiervoor ontvangt u bij deze nieuwsbrief een aparte brief van de Raad van Toezicht. We vinden 
het jammer afscheid te moeten nemen van hem en zullen zijn betrokkenheid bij onze scholen missen. 

Zodra bekend is, wie de nieuwe bestuurder van VCO wordt, stellen we ook u daarvan op de hoogte.  

mailto:dir@sterrenpaletvco.nl
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Welkom 
Op het kinderdagverblijf heten we wel-
kom: Laure Hermans. En op de peuterop-
vang: Kinu Hartemink en Casper en Jordy 
Haaksema. Fijn dat jullie bij ons komen 
spelen en leren! Samen met jullie ouders 
een heel fijne tijd op het Sterrenpalet 

toegewenst!    

In groep 0A verwelkomen we Stijn Wolte-
rink. Welkom op school, Stijn! Ook hier 
voor jou en jouw ouders een heel fijne 

tijd toegewenst! 

Op de BSO komen Sanne en Rens Kruissel-
brink meedoen! Veel plezier, Sanne en 

Rens!  

 

Meeleven 
Een aantal gezinnen/teamleden hebben 
de afgelopen week te maken gehad met 

een  overlijden.  

We willen iedereen die met een overlijden 
te maken heeft of pas heeft gehad heel 
veel sterkte wensen voor nu, maar zeker 

ook voor de toekomst. 

Het team van het Sterrenpalet 

Afscheid 
Afgelopen week hebben we afscheid geno-
men van Nicole Jolie, stagiaire in groep 4 
en van Jeffrey Kappert, stagiaire in groep 
5. Nicole en Jeffrey, bedankt voor de din-
gen die jullie voor de groepen hebben 
gedaan! Succes bij alles wat jullie in de 

toekomst gaan doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

12-02  Debbie Siers leerkracht van groep 4 
18-02  Julia Wensing uit groep 5                        
19-02  Mathijs Drenth uit groep 8                      
20-02  Leron Knippers uit groep 4                           

23-02  Yoeri de Jong uit groep 0 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

Bijlagen 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

 Oproep hulp Pannenkoekdag 

 Brief VCO 


