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Terugblik infor-

matieavond 

Wat was het fijn dat er zo veel ouders 
konden komen bij het info-uur ! Be-

dankt voor uw komst! 

Er is heel veel informatie gegeven over 
het afgelopen en het komende school-
jaar. Het verslag hiervan ontvangt u zo 
spoedig mogelijk. Mocht u toch nog te 
kampen hebben met vragen of ondui-
delijkheden, dan horen we dat graag ! 

Geen vraag of opmerking is teveel… 

Terugblik    
bezichtigen 

Het Assink 
Na het info-uur heeft een groot aan-
tal ouders een kijkje genomen in het 
pand aan de Prins Bernhardstraat. Zij 
hebben kunnen zien hoeveel werk er 
nog moet worden verzet voordat de 

nieuwe “droomschool” een feit is. 

Overdag hebben de leerlingen een 

kijkje genomen in het gebouw. 
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Uitnodiging koffie-inloop 

A.s. maandag 3 juli is van 8.15 – 9.15 uur de laatste koffie-inloop van dit schooljaar. Dit keer weer aan de Huenderstraat. Hier-
voor bent u allemaal van harte uitgenodigd! Het zou leuk zijn om elkaar als ouders van de onderbouw en ouders van de bovenbouw 

rond de koffie/thee te ontmoeten. 

 

Uitnodiging 10 minuten gesprekken 
A.s. dinsdag 4 juli vinden de 10-minuten-gesprekken plaats. U zult hiervoor inmiddels een afspraak hebben gemaakt met de leer-

kracht(en) van uw kind(eren).  

We heten u van harte welkom! Tien minuten van tevoren ligt het werk van uw kind in de gang bij het betreffende lokaal. En voor 

wie zin heeft in koffie of thee: deze staat in de hal weer klaar. 

Rapporten 

Komende woensdag krijgen de kinderen 

hun rapport mee naar huis.  

Het zou fijn zijn als deze allemaal vóór de 
zomervakantie weer op school ingeleverd 
kunnen worden, zodat we ze hier kunnen 
bewaren voor het vol-
gende schooljaar. Al-

vast bedankt! 

Met het rapport krijgen 
de kinderen ook een 
ouderhulpformulier 
mee naar huis. Hieron-
der leest u daarover 

meer. 

 

Ouderhulpfor-
mulier school-

jaar 2017-2018 
Het schooljaar is bijna ten einde. We kun-
nen als OR terugkijken op een mooi en fijn 
schooljaar met tal van leuke, gezellige en 
mooie activiteiten. We willen graag ieder-
een die op welke wijze dan ook zijn/haar 
steentje heeft bijgedragen aan het organi-
seren en begeleiden van al deze activitei-

ten ontzettend bedanken! 

We hopen dat we ook komend schooljaar 
een beroep mogen doen op iedereen. 
Daarom krijgen woensdag 5 juli alle leer-
lingen het ouderhulpformulier mee voor 
komend schooljaar. Graag zouden we de 
formulieren vóór vrijdag 14 juli weer te-
rug ontvangen, zodat we ook aan het be-
gin van het schooljaar mensen kunnen 

vragen om hulp bij activiteiten. 

Alvast bedankt hiervoor! 

De Ouderraad van het Sterrenpalet. 

 

 

 

Oud papier 
Woensdag 5 juli staat de laatste oud pa-
pier-container van dit schooljaar op het 
schoolplein. Helpt u ook dit keer mee om 

de container goed gevuld te krijgen? 

Alvast bedankt !  

Minette Onnink 

 

 

 

Zwemmen groep 

5-7 
Maandag 10 juli gaan de kinderen van de 
groepen 5, 6 en 7 zwemmen. Hierdoor 
komen de gymlessen te vervallen. Groep 
5 vertrekt 's morgens naar het Vinkennest. 
De groepen 6 en 7 gaan ’s middags zwem-
men en zij vertrekken om 12:45 uur. 
Graag horen wij of uw zoon/ dochter na 
14.15 uur op het Vinkennest mag blijven 
of dat hij/zij mee terugfietst naar school. 
U kunt dit doorgeven aan 
j.habers@sterrenpaletvco.nl. Dit geldt 
alleen voor de groepen 6 en 7. Groep 5 

fietst samen met juf terug naar school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid groep 8 
Op dinsdag 11 juli nemen we afscheid van 
de leerlingen van groep 8: Patrick Grei-
ner, Jarno ten Harkel, Merrin Kluivers, 
Maaike Koenders, Kiki Meijer, Merle ter 
Mors, Mandy te Nijenhuis, Eva Ormel, 
Dwayne Oude Reimer, Isabella Rab, Tirza 
Veldhoen, Cato Vervelde, Lars Weerkamp 

en Sam Wegdam. 

Allemaal tot ziens en heel veel succes op 
jullie nieuwe school! Ook de ouders van 
wie we afscheid nemen willen we bij deze 
heel hartelijk bedanken voor het vertrou-
wen, de betrokkenheid en samenwerking 
in de tijd die we samen rond uw kind op 

onze school mochten delen! 

 

Plantenverzor-

ging  
Wij willen u vragen of u in de vakantie 
plek heeft om één of meer planten te 
verzorgen zodat deze de zomervakantie 
goed doorkomen? Als u of uw kind dit aan 
de leerkracht door wil geven dan kunt u 
volgende week de plant(en) ophalen en 

meenemen naar huis. 

 

Pleinwerkzaam-

heden  
De eerste pleinwerkzaamheden van het 
nieuwe schooljaar vinden plaats op zater-
dag 26 augustus (voor het begin van het 
nieuwe schooljaar). Heeft u toevallig twee 
rechterhanden? Alle hulp is van harte wel-
kom en wij hebben veel hulp nodig! U 
kunt zich hiervoor opgeven bij Ineke (via 
Mijn School of een mailtje naar 
dir@sterrenpaletvco.nl of via een tele-
foontje of een berichtje naar 06-

12643247). 

mailto:j.habers@sterrenpaletvco.nl
mailto:dir@sterrenpaletvco.nl
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Muziekfreak 

Ter afsluiting van het thema 
“Muziekfreak” organiseert de BSO op       
6 juli, van 15:00-18:00 uur, een kinder-
disco. Dj Rogier verzorgt hierbij de muziek 

en geeft bovendien een workshop. 

Dit evenement is voor alle leerlingen van 
het Sterrenpalet en de Juliana vrij toegan-
kelijk. Het evenement vindt plaats bij de 
Juliana, Ketterinksteeg 2c. Voor alle aan-
vullende informatie verwijzen wij u naar 

de bijlage. 

Mocht u nog vragen hebben, dan is Rogier 
per schoolmail bereikbaar: 

r.assink@sterrenpaletvco.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderopvang 

open huis 
Wellicht ten overvloede, maar op zater-

dag 8 juli van 10.00 tot 16.00 uur is er 

een open huis bij onze kinderopvang aan 

de Klaashofweg. Op deze prachtige, ruime 

locatie bieden wij kinderopvang in een 

veilige omgeving. Met ruimte om te leren 

en plezier te maken met leeftijdsgenoot-

jes.  

Daarnaast is er van alles te beleven, dus 

kom gerust met uw hele gezin! Terwijl de 

kinderen lekker spelen en knutselen, 

vertellen wij ouders/verzorgers wat over 

onze opvang. En er is nog een speciaal 

zomers kadootje voor de kinderen!  

Mocht u mensen in uw omgeving kennen, 

die belangstelling hebben voor ons nieuwe 

kinderdagverblijf of de BSO, dan zijn zij 

ook van harte welkom! Mocht u vragen 

hebben over de opvang en het komende 

kinderdagverblijf, dan kunt u altijd con-

tact opnemen met Ineke (mobiele num-

mer: 06- 12643247 / mail: 

dir@sterrenpaletvco.nl).  

 

 

 

 

Schoolfeest 
around the 

world 
Op donderdag 13 juli organiseren we het 
schoolfeest. Het thema is ”Around the 
world”, waar alle groepen in de afgelopen 
weken ook aan gewerkt hebben. Alle klas-
sen gaan een workshop doen op het ge-

bied van cultuur en muziek.  

Het idee is om ’s middags gezamenlijk af 
te sluiten op het schoolplein aan de Huen-
derstraat. Hoe, dat wordt nog een verras-

sing.  

Als u in de gelegenheid bent, bent u van 
harte uitgenodigd om te komen kijken 
naar de afsluiting! Ook broertjes, zusjes, 
opa’s en oma’s zijn van harte welkom! Op 
dit moment hebben we nog niet het defi-
nitieve programma van de organisatie 
ontvangen. We maken de definitieve tijd 
waarop u uitgenodigd bent bekend via 
Mijn School. Dit zal waarschijnlijk rond 

13.45  uur zijn.  

De kinderen worden net als altijd om 8.15 
uur op school verwacht en om 14.15 uur is 
het programma afgelopen. Verder is het 
de bedoeling dat de kinderen zelf hun 
eten en drinken meenemen net als op een 

andere dag. 

De kinderen van de Beukenlaan beginnen 
op de Beukenlaan. Het is wel fijn dat zij 
op de fiets komen. Zij eindigen op de 

Huenderstraat om 14.15 uur.  

Kennismaken 
Op woensdag 12 juli maken de kinderen ’s morgens onder schooltijd kennis met hun klasgenootjes en de juf of meester van het 

aankomende schooljaar. Dit geldt niet voor de groepen 1 en 2, die hebben al een kennismakingsdag gehad.  

Voor de kinderen die naar groep 6 gaan geldt: neem je fiets mee naar school. Een teamlid fietst om 11:00 uur met de kinderen 
naar de locatie aan de Beukenlaan. Wilt u Joyce bericht doen als uw kind om 12:00 uur vanaf de Beukenlaan alleen naar huis mag 
fietsen? Haar mailadres is: j.tenelzen@sterrenpaletvco.nl, maar u kunt dit ook via Mijn School doorgeven. De kinderen waarvan 

geen bericht is, fietsen met juf mee terug naar de Huenderstraat. We zullen hier iets na 12:00 uur zijn. 

 

Fietsen groep 6 van Huenderstraat naar Beuken-

laan  
Zoals bij u bekend gaan de groepen 1 t/m 5 volgend jaar weer naar de locatie aan de Huenderstraat en de groepen 6 t/m 8 naar 
de locatie aan de Beukenlaan. Omdat u uw kinderen mogelijk naar twee verschillende locaties moet brengen, hebben we hiervoor 
het volgende bedacht: ’s morgens om 8:00 uur staat er aan de Huenderstraat (bij de hoofdingang van de school) iemand klaar met 
wie de kinderen (voor zover u of uw kind dat wilt) mee kunnen fietsen. U kunt uw kind hiervoor aanmelden vóór 8 juli, via Mijn 

School bij Laura Schopman. 

mailto:r.assink@sterrenpaletvco.nl
mailto:dir@sterrenpaletvco.nl
mailto:j.tenelzen@sterrenpaletvco.nl


Afscheid 
Afscheid juf Riny en meester Tobias 

Juf Riny en meester Tobias stoppen aan het 
eind van dit schooljaar allebei met werken. 
Op dit moment tellen zij de weken en dagen 
af. En dat doen wij met hen, want aan het 
begin van elke week mogen juf Riny en mees-
ter Tobias een cadeautje uitpakken. Als de 
cadeautjes op zijn, is de laatste week aange-

broken.  

In die week nemen wij afscheid van hen, namelijk op de dag van het Schoolfeest, op 
donderdag 13 juli. Voor juf Riny en meester Tobias krijgt die dag een speciaal tint-

je. Maar wij vertellen natuurlijk niet hoe.  

Mocht u juf Riny en meester Tobias de hand willen drukken, dan kan dat op donder-
dagmiddag om 14.15 uur aan de Huenderstraat, waarbij er ook koffie/thee en wat 

lekkers klaarstaat.  

 

Afscheid juf Susan en juf Maureen  

Ook nemen wij afscheid van juf Susan en juf Maureen. Zij gaan op zoek naar ander 
werk binnen of mogelijk ook buiten het onderwijs. Ook van hen nemen wij afscheid 

op donderdag 13 juli, waarbij u ook hen om 14.15 uur de hand kunt drukken.  

 

Afscheid stagiaires 

In de loop van de komende weken nemen we eveneens afscheid van een aantal sta-
giaires: In groep 1-2A neemt Petra Verbaan afscheid. Zij heeft onlangs haar diploma 
onderwijsassistent behaald. Petra, gefeliciteerd hiermee! Ook nemen we afscheid 
van Wout Veenbrink, stagiaire gym. In groep 1-2A nemen we afscheid van Tigo van 

Amerongen en in groep 5 van Sil Bronk. 

Allemaal: bedankt voor de dingen die jullie voor de groep(en) hebben gedaan! Succes 

bij alles wat jullie in de toekomst gaan doen! 
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Naschoolse 

sportactiviteit 
Afgelopen maandag vond het laatste 
naschools sportuurtje op de agenda. De 
kinderen hebben weer veel plezier ge-
had! Juf Jeanet, heel erg bedankt voor 
alle naschoolse uurtjes die je dit jaar 
georganiseerd hebt en waaraan je extra 
tijd besteed hebt! Deze week hebben 
wij gehoord dat we samen met Beweeg 
Wijs iemand aan mogen nemen om elke 
week een keer na schooltijd een activi-
teit te organiseren! Hoe leuk is dat! Van 
de activiteiten wordt een planning ge-
maakt, waarbij de locaties elkaar af 
zullen wisse-

len.   

Schoonmaak 

groep 0-1-2 
Afgelopen week hebben een aantal moe-
ders geholpen tijdens de  jaarlijks schoon-
maak.  Heel hartelijk bedankt voor jullie 

inzet! 

 

Pleinwerk-

zaamheden 
Zaterdag 17 juni hebben een aantal 
vaders  en moeders diverse pleinwerk-
zaamheden verricht. De opkomst was 
onverwacht groot, waarvoor heel harte-

lijk dank! 

Wij willen iedereen die heeft meegehol-
pen  heel hartelijk danken voor jullie 
tijd en inzet, waardoor de beide school-

pleinen zo mooi blijven!   

 

Laatste 

schooldag 
Vrijdag 14 juli is de laatste school-
dag voor dit schooljaar. Nadat we 
de laatste spullen die dag opge-
ruimd hebben sluiten we om 12.00 

uur voor 6 weken de deuren. 
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 Jarig 
We feliciteren op : 

30-06  Robin de Jong uit groep 3                     
01-07  Rens Kruisselbrink uit groep 3               
02-07  Patrick Greiner uit groep 8                   
02-07  Thomas Teerink uit groep 6       
04-07  Erik Wolterink, leerkracht van 
groep 8                                                                  
05-07  Karlijn Abbink uit groep 6                                   
07-07  Dwayne Oude Reimer uit groep 8       

07-07  B’elanna Dekker uit groep 7 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

Onderstaande kinderen vieren aanko-
mende week hun vierde verjaardag. 
Wij verwelkomen hen na de zomerva-

kantie op onze school: 

04-07  Tobias Zoerink                                      
08-07  Tijn Rupert                                            
11-07  Vienna Stegeman                                    
Ook jullie wensen wij een heel fijne 

verjaardag toe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSO Report 
Na een kleine verbouwing is onze BSO op een andere manier ingericht. We hebben 
onder andere een nieuwe tafeltennistafel gekregen ! Verder zijn onze huishoek, knut-
seltafels en bouwhoek verplaatst naar een andere ruimte. Om het geheel gezellig aan 
te kleden zijn de kinderen druk bezig met knutselwerkjes in het lopende thema 
‘Muziekfreak’. De kinderen hebben diverse muziekposters gemaakt om aan alle ou-
ders/verzorgers en kinderen duidelijk te maken wanneer de afsluitende kinderdisco 
plaats vindt.                                                                                                                
Verder zijn er coole koptelefoons geknutseld en hebben we met ijzerdraad en rietjes 

coole dansende poppetjes gemaakt. Ook staat de muziek net een tandje harder.  

De beweegactiviteit die afgelopen weken aan bod is gekomen, is het muziekdoolhof. 
De kinderen moesten proberen om door het doolhof te komen. Op het moment dat ze 
een goede stap hadden gezet, ging de muziek aan om even lekker te swingen.  Ter 
variatie deden we hetzelfde spel ook nog  eens met het zingen van een liedje in plaats 
van het doen van een dansje.                                                                                                
Verder zijn we bezig geweest om de kinderen te leren ‘jumpen’. Een muziek-  en dans-
stijl die voor een paar jaar geleden een enorme hype was.                                                      
Volgende week (donderdag 6 juli) sluiten we het thema af met een leuke kinderdisco. 
Alle kinderen van zowel het Sterrenpalet als die van de Juliana zijn van harte welkom 
om met ons een dansje te komen maken. DJ Excentriq (Rogier) gaat leuke plaatjes 
draaien en geeft de liefhebbers een cursus discjockey worden. Wij vragen u, bij inte-

resse, uw kind op te geven via ons BSO team.   

Tot de volgende BSO report!                                                                                               

Daniëlle, Dian, Rogier en Robin 

 

Even in uw 

agenda note-

ren...  

 Maandag 3 juli  koffie-inloop 

 Dinsdag 4 juli 10-minuten-

gesprekken 

 Woensdag 5 juli Raporten mee 

naar huis 

 Woensdag 5 juli Papiercontainer 

 Donderdag 6 juli Groep 6 bezoekt 

Kruidentuin 

 Donderdag 6 juli Afsluiting thema 

BSO 

 Zaterdag 8 juli Open Huis Opvang  

0-12 jaar, Klaashofweg 

 Maandag 10 juli Zwemmen groepen 

5-7  

 Maandag 10 juli Geen gym 

 Dinsdag 11 juli Afscheid groep 8 

 Woensdag 12 juli Kennismaken 

nieuwe groep 

 Donderdag 13 juli Schoolfeest 

 Donderdag 13 juli Afscheid diverse 

teamleden 

 Vrijdag 14 juli Laatste dag inleve-

ren ouderhulpformulier  

 Vrijdag 14 juli Laatste schooldag 

(alle leerlingen om 12:00 uur vrij) 

 

U vindt deze agendapunten ook terug 

in de agenda van Mijn School 

 

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet 

eveneens  het Magazine Accent. 


