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Staking 
 

Zoals u in de update van Mijn School van vorige week heeft kunnen lezen, zijn alle 
medewerkers in het basisonderwijs in Nederland opgeroepen om donderdag 5 okto-

ber de hele dag het werk neer te leggen. 

Ook op de Juliana en  het Sterrenpalet zal er die dag geen les worden gegeven en is 
de school dicht.  Wij staken voor een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk. 
De hoofdreden is dat we alle kinderen nog beter zouden willen kunnen begeleiden, 
wat mogelijk zou zijn als er meer middelen en mensen ingezet zouden kunnen wor-

den. En daarvoor is geld nodig… 

Omdat de scholen op 5 oktober dicht zijn, willen wij u vragen die dag te zorgen voor 
de opvang van uw kind(eren), thuis of ergens anders. Zie hiervoor het aparte bericht 

'BSO tijdens staking op 5 oktober', dat u als bijlage meegestuurd krijg. 

 Mocht u vragen/opmerkingen hebben m.b.t. bovenstaande informatie, dan kunt u 

hierover contact opnemen met Ineke (dir@sterrenpaletvco.nl / 06-12643247). 

De ver-/

nieuwbouw 

Misschien heeft u het al gezien: de sloop 
bij het Assink is begonnen! In november 
wordt de sloop afgerond, daarna wordt 
er meteen gestart met de bouw. We 
volgen samen alle ontwikkelingen en 

houden u hiervan op de hoogte. 

 

Mijn School 
De weekupdate die u vandaag van Mijn 
School ontvangt is extra lang. Dit komt 
omdat wij deze week de agenda voor het 
hele jaar hebben ingevuld. Wij hebben 
dit gedaan om u de rest van het jaar 
extra lange week-updates te besparen 
en om u de gelegenheid te geven gemak-
kelijk de data van alle verschillende 

activiteiten op te zoeken.  

 

Info-uur Mijn 

School 
Zie hiervoor ook de vorige nieuwsbrief. U 
bent van harte welkom op maandag 9 
oktober, van 19.30 – 20.30 uur op de 
Juliana. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/

thee klaar!  

Een aparte uitnodiging hiervoor vindt u 

onder Documenten op Mijn School. 
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Plusklas 
Ook dit jaar worden de lessen van de plus-
klas verzorgd door Doumée (begeleiding 

voor (hoog)begaafde leerlingen).  

De bovenbouwgroep krijgt les van Rolinda. 
De middenbouwgroep krijgt les van Anne-
lies, een nieuwe plusklasleerkracht. Door 
middel van een eigen stukje stelt zij zich 

in deze nieuwsbrief aan u voor.  

De plusklas begint komende dinsdag 26 

september. 

We verwachten de leerlingen van de plus-
groep van de groepen 4,5 en 6 om 8.15 
uur aan de Huenderstraat. Zij gaan met 
Annelies naar de Klaashofweg. Mark zal 
groep 6 om 10.15  uur terugbrengen naar 

de Beukenlaan.  

De groepen 7 en 8 krijgen les van Rolinda 
aan de Beukenlaan. Dit is ook om 8.15 

uur. 

De data van de plusklas t/m de kerstva-

kantie zijn: 

26 sept (komende dinsdag) 

10 okt 

7 nov 

21 nov 

19 dec 

De leerlingen van groep 6 moeten die dag 

hun fiets meenemen. 

 

Parkeeroverlast 
Op dringend verzoek van de bewoners van 
de Kattenborg (bij de locatie aan de Beu-
kenlaan) willen wij u vragen om uw ver-
voersmiddel niet voor opritten te plaat-

sen.  

Dit geldt uiteraard voor alle locaties. Wij 
willen geen overlast in de buurt veroorza-

ken. Wilt u hiermee rekening houden? 

 

Actie ‘Op voe-

ten en fietsen’  
De actie “Op voeten en fietsen”  loopt nog 
t/m volgende week vrijdag 25 septem-
ber. Daarna gaan de verkeersouders alle 
kaarten bekijken en stickers tellen. In de 
eerste week van oktober worden de pre-

sentjes hiervoor uitgedeeld.  

 

 

 

 

BHV /             
ontruimings-

oefeningen 
Aan het begin van ieder schooljaar staan 
de ontruimingsoefeningen gepland om in 
het geval van een calamiteit (wat we ei-
genlijk nooit mee hopen te maken) alle 
kinderen veilig te kunnen stellen. Ook in 
de afgelopen weken zijn we al druk bezig 
geweest met ontruimingsoefeningen. Mis-
schien heeft uw kind hier al iets over ver-
teld. We willen dat kinderen weten wat ze 
moeten doen als ze gewaarschuwd worden 
door het speciale alarm dat afgaat bij een 
calamiteit. We kiezen er bewust voor om 
de oefening een aantal keren te doen zo-
dat de kinderen het geluid van het alarm 

herkennen en hier niet van schrikken. 

In de ontruimingsoefeningen zit een op-
bouw. Zo hebben de kinderen een keer 
geoefend zonder alarm en alleen met hun 
eigen klas. Vorige week hebben we geoe-
fend met de hele school mét het alarm. 
De kinderen waren binnen 2.16 min uit de 
school! We stonden toen nog niet allemaal 
op de verzamelplek, maar we waren uit 

de school. Hier kunnen we trots op zijn! 

Voor de zomervakantie zijn een aantal 
leerkrachten, onze BHV-ers, hiervoor op-
geleid door het bedrijf Velco in Oldenzaal. 
Dit bedrijf zal dit jaar een keer een onver-
wachte oefening doen aan de Huender-
straat. Om dit goed te laten verlopen zul-
len we niet bekend maken wanneer dit zal 

plaatsvinden.  

Ook de leerkrachten zullen niet weten 
wanneer deze oefening plaats vindt. Dit is 
natuurlijk best een beetje spannend, 
maar we vinden ook dat we in noodsitua-
ties goed moeten weten hoe we moeten 
handelen. Mocht u hier vragen over heb-

ben dan kunt u deze stellen aan Laura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloopspreekuur 
Komende maandag 25 september is er 
een inloopspreek van de GGD-
verpleegkundige. Zij is van 14-15 uur aan-
wezig op de locatie 
Huenderstraat. U 
kunt met al uw vra-
gen over de gezond-
heid en opvoeding van uw kind bij haar 

terecht!  

 

Ouderbijdrage 
Zoals u kunt lezen op Mijn School, ontvan-
gen wij graag een ouderbijdrage van u. De 
school heeft uitgaven die niet worden 
vergoed door de overheid. U moet hier-
bij denken aan de kosten van Sinterklaas, 
kerst, Pasen, sport, etc. Om deze kosten 
te dekken wordt aan u jaarlijks 
een bijdrage gevraagd. Voor dit schooljaar 
is dat, net als de voorgaande jaren, een 

bedrag van € 25,00 per kind. Wilt u zo 
vriendelijk zijn dit 
bedrag, onder vermel-
ding van de naam van 
uw kind, over te boe-
ken op rekening 
NL89INGB0003546775 
t.n.v. Stichting Vrien-
den van het Sterrenpa-
let? Ik verzoek u dit 
bedrag voor 15 no-
vember a.s. te voldoen. Mocht u 3 of 
meer kinderen op school hebben, dan is 
het mogelijk dit bedrag in 2 termijnen te 
voldoen, voor 15 november en voor 15 
januari. Mocht u prijs stellen op een pa-

pieren factuur, dan hoor ik dat graag.  

Met vriendelijke groet, 

Larissa Ormel 

 

Geen gym  
Op maandag 9 en donderdag 12 oktober 
is er GEEN gym in de Pickerhal i.v.m. het 
Politievoetbaltoernooi. De kinderen hoe-

ven dan geen gymkleding mee te nemen. 

 

 



Gezocht: 
Wij zijn op zoek naar een extra fiets waarmee leer-
krachten tussen beide locaties heen en weer kun-
nen fietsen. Heeft iemand nog een oude, bruikbare 

fiets die we op school mogen gebruiken? 
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Ik zie, ik zie wat 

jij niet ziet…  
 

voor de leerlingen van de groepen 7 en 8  

In maart hebben we met school meege-
daan met het project “Beroepen in de 
bijbel”. De tentoonstelling was in de Oude 

Mattheüs kerk. 

Op 1 oktober start er vanuit deze kerk een 
activiteit voor jongeren uit de groepen 7 
en 8 van de basisschool. Wij komen 1 keer 
per maand op zondagmorgen van 10.00-
11.00 uur bij elkaar in de Huve (naast de 
kerk). Wij werken deze keer met het jaar-

thema: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…” 

Nieuwsgierig geworden? Je mag natuurlijk 
altijd een keer komen kijken en meedoen 

met een vriend/vriendin. 

Geef je op bij Albertine Kokkeler-v.d. Berg 
(albertineenton@gmail.com) of bij Trudie 

Schokkin (trudieschokkin@online.nl)   

 

Terugblik 
groepsinforma-

tieavond  
Het was fijn dat er heel veel ouders kon-
den komen op de informatieavond ! Be-
dankt voor uw komst! Er is heel veel infor-
matie gegeven in alle groepen. Mocht u 
toch nog te kampen hebben met vragen of 
onduidelijkheden, dan horen we dat 
graag ! Geen vraag of opmerking is te-

veel..  

 

Oud papier 
Met hulp van een aantal ouders en met 
name van de kinderen uit groep 7 is het 
ook dit keer gelukt 
om de oud papier 
container weer goed 
gevuld te krijgen. 
Allemaal heel harte-

lijk bedankt !  

Minette Onnink 

 

 

 

 

Luizencontrole 
Naar aanleiding van de hercontrole van de 
luizencontrole kunnen wij u meedelen dat 
de leerlingen luisvrij zijn! De volgende 
controle zal plaatsvinden na de herfstva-
kantie. Mocht u hiervoor ontdekken dat uw 

kind luizen heeft dan horen wij het graag.  

De luizenpluizers 

 

 

 

 

mailto:albertineenton@gmail.com
mailto:truidieschokkin@online.nl


22 SEPTEMBER 2017 NUMMER 2 4 

Oudercommissies 
Om u beter te laten kennismaken met onze oudercommissies, vertellen zij hieronder wat over de inhoud van hun werkzaamheden: 

 

De ouderraad  

De ouderraad bestaat uit 8 enthousiaste ouders, aangevuld met een teamlid. Wij fungeren als eerste als een klankbordgroep tus-
sen de ouders en de school. Daarnaast organiseren en verlenen wij hulp bij verschillende activiteiten van school, zoals: het Sinter-
klaasfeest, kerstfeest, sporttoernooien, projecten, informatieavonden enz. 
Ongeveer eens in de zes weken vergaderen wij met elkaar. Aan het begin van het schooljaar vindt er een ouderavond plaats waar-
bij vertrekkende en nieuwe OR-leden aan u worden voorgesteld. Tevens worden dan de jaarverslagen van de MR en de OR gepre-

senteerd en ligt het financiële verslag klaar. 

Er zijn verschillende commissies op school, die ieder op hun beurt hun eigen taak hebben. Voorbeelden hiervan zijn: de pleincom-
missie, verkeerscommissie, oud papier, de inkoop. De pleincommissie houdt zich bezig met het onderhoud van de toestellen, coör-
dineert 3x per jaar de pleinwerkzaamheden waarbij de bomen en de struiken weer gesnoeid worden en alles weer goed schoonge-
maakt wordt enz. De verkeerscommissie verzorgt verkeerslessen aan alle groepen, zorgt voor fietskeuringen, begeleidt leerlingen 
bij dode hoeklessen, verzorgt verkeersexamens enz. 6x per jaar halen leerlingen uit de groepen 7 en 8 samen met enkele ouders 
oud papier op in de wijk. Ook kunnen ouders oud papier inleveren bij school. Dit levert jaarlijks een mooie extra bijdrage op voor 
de ouderraad waarvan extra uitstapjes, activiteiten e.d. van georganiseerd kunnen worden voor de leerlingen. De inkoop verzorgt 

de boodschappen die nodig zijn bij alle feesten en activiteiten. 

Wij kunnen dit als OR niet alleen. Daarom krijgen alle ouders aan het eind van het schooljaar een ouderhulpformulier waarop zij 
kunnen aangeven met welke activiteit(en) zij eventueel gedurende het komende schooljaar mee willen helpen. Vele handen ma-

ken licht werk!   

 

 

 

De medezeggenschapsraad  

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouderleden en 2 leerkrachten. De MR heeft medezeggenschap op de ontwikkelingen op 
school. Zo heeft de MR instemmingsrecht op onder andere het schoolplan, beleidswijzigingen, sponsoring, fusie, de ouderbijdrage, 
de schoolgids, onderwijstijd, arbeidstijden, en nog veel meer. Concreet betekent dit, dat zonder instemming van de MR wijzigin-
gen in genoemde onderwerpen niet plaats kunnen vinden. Daarnaast heeft de MR ook adviesrecht, bijvoorbeeld op het meerjarige 
financiële beleid, deelname aan experimenten, aanstelling schooldirecteur, vakantieregeling, nieuwbouw/verbouw, beleid ten 

opzichte van toelating en verwijdering van leerlingen. En we adviseren soms ook ongevraagd over bepaalde onderwerpen. 

Onze MR vergadert al een tweetal jaren samen met de MR van de Juliana. Dit doen we bewust: we gaan tenslotte per 1 augustus 
2018 fuseren. Samen bewaken we of beide scholen zich ook daadwerkelijk ontwikkelen tot 1 school, zodat de daadwerkelijke fusie 
in 2018 soepel verloopt. Onze directeur Ineke is ook altijd aanwezig: zo kunnen we snel schakelen, direct vragen stellen en direct 

antwoorden krijgen. De vergaderingen die eens per zes weken zijn, verlopen dan ook op een prettige en constructieve wijze. 

De afgelopen periode heeft de fusie de grootste aandacht gehad. Met de leerkrachten en OR-leden is er in verschillende werkgroe-
pen meegedacht over verschillende onderwerpen en uiteindelijk hebben wij als MR ingestemd met de fusie. We hebben geconsta-
teerd dat bij de aanschaf van lesmethoden beide scholen samen optrekken, we zien hoe de directie samen met haar beide scholen 
toewerkt naar één school met één team. Verschillende leerkrachten werken op beide scholen en daar waar kan worden gezamen-

lijk activiteiten ondernomen. Dat maakt dat wij als gezamenlijke MR de fusie met vertrouwen tegemoet zien. 

Meer weten over de MR en de werkzaamheden van het afgelopen jaar? Kom dan naar het info-uur op 9 oktober of spreek één van 
de leden aan: Meester Erik, Juf Maartje, Henkjan Hilhorst (vader van Tjidde uit groep 8) of Irene Kransen (moeder van Renée uit 

groep 8, Senne uit groep 7 en Teun uit groep 6). 

 

PR- werkgroep  

Al bijna drie jaar vormen ouders en leerkrachten van het Sterrenpalet en de Juliana de PR-werkgroep. 
Die samenwerking is tot stand gekomen na de start van de samenwerking voor de fusie van de toen-
malige 3Sprong en Willem Sluiterschool. De PR-werkgroep denkt na over profilering van ons kindcentrum: wie zijn we, waar staan 
we voor, wat vinden we belangrijk, hoe treden we naar buiten. Maar ook communicatie, zowel intern als extern (Mijn School, 
nieuwsbrief, website) is een terugkerend bespreekpunt. De werkgroep richt zich komend jaar natuurlijk op de fusie en we gaan 

dan ook enthousiast weer het nieuwe schooljaar tegemoet! 
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Nieuwe gezichten 
Er zijn weer een aantal nieuwe gezichten bij ons op school. Wellicht heeft u een van al even gezien of gesproken. 

Hieronder stellen zij zich aan u voor: 

 

Even voorstellen 1 

Hoogbegaafdheid is mijn passie. Op verschillende manieren begeleid ik hoogbegaafden: individueel, in plusklassen, ouders, leer-
krachten, volwassenen en kinderen.                                                                                                                                                 
Mijn opleiding heb ik gevolgd bij Novilo (www.novilo.nl). Door mijn ervaring als leerkracht basisonderwijs weet ik hoe 
hoog de werkdruk in de klas kan zijn om ieder kind te willen bieden wat hij nodig heeft.                                                                                                         
Als ouder van hoogbegaafde kinderen ervaar ik beide kanten van de medaille. De talenten van deze kinderen, maar 
ook de uitdagingen waar ze tegen aan lopen. En de zoektocht hoe je thuis en op school je zoon of dochter het best 
kan begeleiden.                                                                                                                                                                 
Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in de combinatie hoogbegaafdheid en dyslexie, een lastige spagaat.                                                        

Mijn missie: De hoogbegaafde goed tot zijn recht en lekker in zijn vel te laten zijn. 

Annelies Fokkinga 

 

Even voorstellen 2 

Mijn naam is Inge Klein Braskamp. Sinds 2005 ben ik werkzaam in de kinderopvang. Bijna 10 jaar heb ik met veel ple-
zier gewerkt bij Oqido in Eibergen. Twee jaar geleden, per 1 oktober 2015, ben ik begonnen bij VCO Kinderdomein. Ik 
was toe aan een nieuwe uitdaging! Sinds twee weken ben ik werkzaam bij KDV Het Sterrenpalet. Ik heb het hier erg 
naar mijn zin! Het mooiste aan het werken met kinderen is dat elke dag weer anders is. Tevens vind ik het een uitda-
ging om het beste uit het kind te halen en ze elke dag weer nieuwe dingen te mogen leren en daarom doe ik dit werk 

al 12 jaar met veel plezier!  

Inge Klein Braskamp 

 

Kamp groep 8   
Op 6 September gingen wij op kamp en uiterlijk 8 september om 16:00 uur zouden we weer in Eibergen zijn. We gingen vanaf de 

Beukenlaan naar Winterswijk. We gingen met z’n allen fietsen. Toen we waren aangekomen moch-
ten we alles gaan klaarzetten en daarna gingen we met z’n allen eten. Daarna gingen we zwemmen 
bij Jaspers. Om 15:30 uur stopten wij met zwemmen. Daarna gingen we naar de Twee Bruggen om 
patat met een frikandel/kroket te eten. Na het eten mochten we nog spelen. Kick is van het spring-
kussen afgevallen  en toen heeft hij 4 middenvoetsbeentjes gebroken. Vervolgens mochten we met 
z’n allen bowlen. Na het bowlen moesten we in het donker naar het scoutinggebouw fietsen. Toen 
we weer in het scoutinggebouw waren, gingen we voorbereidingen treffen voor het kampvuur. Als je 
wilde mocht je ook naar bed gaan. Om iets voor half 1 gingen we Yoran wakker maken, omdat hij op 
7 September jarig was. Daarna moest iedereen slapen. De volgende dag ging onze meester ons wak-
ker maken met een irritante toeter. Daarna gingen we met de trein naar Zutphen. Daar gingen we 
een kerk beklimmen. De man die ons uitleg gaf liet ook nog de klokken luiden. Daarna mochten we 
ook nog zelf rondlopen in de stad en shoppen. Op de terugweg stapten wij 1 station eerder uit. We 
gingen bij de Mc Donalds een ijsje of drinken halen. Thuis mochten we chillen in de kamer of in de 
gezamenlijke kamer, sommigen deden ook mee aan slagbal. Rond 18:15 uur gingen we eten en we 
aten macaroni (de man van juf Ineke had gekookt). We kregen ook nog een toetje. Daarna gingen 
wij alles klaarzetten voor de bonte avond. Er waren heel veel acts en ze waren ook heel verschillend 
en leuk! Sil heeft gewonnen en mocht daardoor als eerste een leuk prijsje uitzoeken. ’s Avonds is er 
ook weer een kampvuur gemaakt. Daarna moesten we allemaal gaan slapen. Toen gingen wij die 
ochtend meester (Erik) wakker maken omdat hij ons die ochtend ervoor heeft wakker gemaakt. 
Daarna werden alle spullen ingepakt en fietsten wij naar Marveld toe. In Eibergen hebben wij een 
rondje gereden en toen stonden onze ouders aan de Beukenlaan te wachten. Toen gingen we mees-

ter en juf bedanken en mochten we naar huis.  

Door de regen en kou zijn wij niet naar het Vragenderveen gegaan. Daar gaan wij in het voorjaar 

nog naar toe. 

Dit verslag is geschreven door Jinne en Merle 

    

 

 

 

http://www.novilo.nl
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Welkom 
Welkom 

In groep 1-2A verwelkomen we Jaël en 
Esri Maclean. Zij zijn broertje en zusje 
van Noémi uit groep 4. In groep 1-2B 
verwelkomen we Lotte van der Heide. 

Van harte welkom!  

Wij wensen jullie een heel fijne tijd op 

het Sterrenpalet toe!  

Jarig 
We feliciteren op : 

22-09  Dean Versteeg uit groep 4                      
22-09  Nigel Versteeg uit groep 4                      
24-09  Jack Bussink uit groep 4                           
25-09  Renske Floors uit groep 6                         
29-09  Tibbe Ciechonski uit groep 7                   
01-10  Lotte van der Heide uit groep 1B             
02-10  Klaas Snijder, conciergie                   
02-10  Marlies Groot Wassink uit groep 
8                                                                    
03-10  Eva van Velden uit groep 7                         
05-10  Joanne ten Hove leerkracht van 
groep 7                                                                  

05-10  Romy Kruisselbrink uit groep 8 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

 Het jaarverslag van VCO  

 Een flyer betreffende het onderzoek 

“Gezinsrelaties na Scheiding 

 De flyer LOEP in Water Wetenschap Borculo 

 De flyer Opvoedspektakel 

 De Uitnodiging info-uur 9 oktober 

 

Kleuterpraat 
In de kleutergroep hebben we gesproken over 
wat je later wilde worden. Ook de juf moest 
iets bedenken. “Misschien wil ik later wel oma 
worden,” zegt juf. Waarop het hulpje dat 
naast haar zit vraag: “Wil je dan mijn oma 

worden?” 


