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Ze zeggen wel: Het heeft geen zin                                                                                  

om vrede na te streven. 

Geweld en ruzie gaan nooit weg. 

Die horen bij het leven. 

En oorlog zal er altijd zijn. 

Wat kun je doen? Je bent maar klein. 

Een kleine druppel op een plaat 

die gloeiend is van haat 

 

Ze zeggen wel: Het heeft geen zin 

die hulp aan arme landen. 

Het is alsof je vlammen dooft 

die toch algauw weer branden. 

Dat kleine beetje hulp, dat helpt geen spat. 

Eén druppel maakt de grond niet nat. 

Het haalt niets uit en heeft geen nut. 

Een bodemloze put. 

 

Toch denk ik dan: Het is niet waar, 

want al die druppels bij elkaar 

die vormen als ze samengaan, 

een brede waterloop. 

Zo'n druppel is een klein begin. 

Je draagt iets bij en dat heeft zin. 

Die druppel wordt een oceaan, 

een oceaan van hoop. 

(uit Trefwoord, kerstviering) 

Kerstvakantie 
Komende twee weken, van 25 december 
2017 t/m 5 januari 2018, is de school 

gesloten wegens de kerstvakantie. 

Op maandag 8 januari hopen we elkaar 

weer terug te zien op school. 

 

Nieuwjaars-

inloop 
Maandagmorgen 8 januari bent u van 
8.00 – 9.00 uur van harte welkom op de 
locatie Huenderstraat om samen een 
kopje koffie/thee te drinken, elkaar een 
gelukkig nieuwjaar te wensen en om ge-
zellig bij te praten. De kinderen gaan 
gewoon naar hun eigen klas, waar ook 

hun leerkracht is. 

 

Luizencontrole 
Er zijn afgelopen week bij sommige kin-
deren luizen/neten ontdekt, waarvan 
betreffende ouders op de hoogte zijn 
gesteld. Men was al bezig met behande-
len. We willen u vragen thuis te blijven 
controleren, mocht u dit niet al met re-

gelmaat doen en zo nodig te behandelen.  

Ook willen we u vragen, zodra u luizen/
neten ontdekt, dit aan juf Laura of aan 
de leerkracht van uw kind(eren) door te 
geven in de hoop een verdere luizen-

plaag te voorkomen. 

Op woensdag 10 januari wordt er weer 
een luizencontrole in alle groepen ge-
daan. Denkt u er aan om geen ingewik-
kelde staarten, vlechten in het haar van 
uw dochter te doen en graag uw zoon 
zonder teveel gel naar school te sturen? 

Bij voorbaat dank. 
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Luizencontrole 
Er zijn afgelopen week bij sommige kin-
deren luizen/neten ontdekt, waarvan be-
treffende ouders op de hoogte zijn ge-
steld. Men was al bezig met behandelen. 
We willen u vragen thuis te blijven contro-
leren, mocht u dit niet al met regelmaat 

doen en zo nodig te behandelen.  

Ook willen we u vragen, zodra u luizen/
neten ontdekt, dit aan juf Laura of aan de 
leerkracht van uw kind(eren) door te ge-
ven in de hoop een verdere luizenplaag te 

voorkomen. 

Op woensdag 10 januari wordt er weer 
een luizencontrole in alle groepen gedaan. 
Denkt u er aan om geen ingewikkelde 
staarten, vlechten in het haar van uw 
dochter te doen en graag uw zoon zonder 
teveel gel naar school te sturen? Bij voor-

baat dank. 

 

 

 

 

 

 

 

Inloopspreekuur 

GGD 
Op 12 januari is er een inloopspreekuur 
vanuit de GGD. Dit spreekuur is aan de 

Huenderstraat en is van 8.15-9.30 uur. 

De verpleegkundige Maud is er dan om 
vragen te beantwoorden waar u als ouder 

mee zit.  

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de op-
voeding, zindelijkheid, gedrag, voeding 
etc. van uw kind dan kunt u vrij binnenlo-
pen. Ook de ouders van de Beukenlaan 
kunnen hier terecht voor vragen! Mocht 
het niet uitkomen en heeft u toch een 
vraag dat kan er altijd een afspraak ge-

maakt worden met de GGD.  

 

Info uur 
 “Weet wat je kind beweegt”, dinsdag 16 
januari. Juf Jeanet vertelt over het bewe-
gingsonderwijs zoals zij dat geeft bij ons 

op school.  

Tijd: 19.30 – 20.30 uur. Plaats: het kleu-
terlokaal van groep 1-2A aan de Huender-
straat. Vanaf 19.15 uur staat de koffie 
klaar! U kunt zich aanmelden via de agen-

da op Mijn School. 

Open Huis 

Op woensdag 24 januari, van 9.00 – 10.30 
uur en van 19.00 – 21.00 uur houdt onze 
school open huis! De ouders, van wie een 
zoon/dochter het volgende schooljaar 4 
jaar wordt, hebben inmiddels van de ge-
meente bericht gekregen dat zij hun kind 
aan kunnen melden op de school van hun 
keuze. En ook ouders die belangstelling 
hebben voor de opvang van 0-4 jaar, zijn 

van harte welkom tijdens ons open huis!  

Mocht u mensen kennen in uw omgeving 
die (vrijblijvend) interesse hebben voor 
onze school of opvang, dan zou u hen op 
het open huis kunnen attenderen. Ook 
kunt u voor hen een informatie-tas mee-
nemen van ons kindcentrum. Er staat al-

tijd wel een tas klaar.  

Naast een bezoek tijdens het open huis 
kunnen ouders uiteraard ook op een ander 
tijdstip de school of opvang bezoeken. 
Wel vinden we het fijn dat daarvoor een 
afspraak gemaakt wordt. Hiervoor kan 
contact worden opgenomen met Ineke 
(mail: dir@sterrenpaletvco.nl/ mobiel:   

06-12643247.) 

 

 

 

 

 

mailto:dir@sterrenpaletvco.nl
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Verbeteringen Mijn School 
Achter de schermen van Mijn School wordt voortdurend gewerkt aan verbeteringen. 

Dit keer is men aan de slag geweest met het Postvak. 

Voorheen werden de berichten op slechts 2 momenten per dag uitgewisseld. Inmid-
dels is dit opgeschroefd naar elke 10 minuten. Als er binnen die 10 minuten een 
nieuw Postvakbericht wordt gevonden, stuurt Mijn School een nieuwe notificatie-

mail. Zo bent u altijd snel op de hoogte van nieuwe berichten. 

Op de vraag waarom er gebruikt wordt gemaakt van een berichtenservice in plaats 
van een e-mail service is het antwoord duidelijk: “In het geval van een e-mailservice is er sprake van een open verbinding en kan 

de veiligheid niet meer worden gegarandeerd.” 

Ook de App is nog altijd in ontwikkeling. Het betreft nog steeds een alleen-lezen-app. Wel zijn de bijlagen bij Nieuws en Agenda 
nu ook in de app te openen. Bijlagen waren eerder nog niet beschikbaar in de app, wat voor veel verwarring zorgde. Nu kan dat 

dus wel! 

Wat kan de App 

 In 1 oogopslag zien “wat er nieuw” is 

 “doorklikken” bij nieuwsitems en zo alles snel zien 

 Spoedberichten zijn zichtbaar met melding 

 Agenda-items zichtbaar + mogelijkheid inschrijven 

 Zien en reageren op prikbordberichten  

 Direct via de App naar het portaal klikken  

 Foto’s en fotoalbums bekijken 

 (nieuw) Foto’s opslaan 

 (nieuw) Bijlagen van nieuws en agenda-items openen 

Wat kan de App (nog) niet 

 App is nog niet beschikbaar voor tablet 

 Postvakberichten zijn niet zichtbaar in de App 

 Inschrijven voor 10 minutengesprekken kan alleen in het portaal, niet op de app 



22 DECEMBER 2017 NUMMER 8 4 

Terugblik basketbaltoernooi 

Op woensdag 13 december deden de vier teams van het Sterrenpa-

let mee aan het basketbaltoernooi: 

 

Samenspel, sportiviteit, passie en sfeer in alle vier de teams tijdens 

het schoolbasketbaltoernooi. 

Kinderen (39!), coaches en supporters bedankt voor de mooie mid-

dag! 

 

 

 

 

 

 

Terugblik kerstviering  
Afgelopen woensdag vierden we samen het kerstfeest in het Spieker. 

Een stille nacht was het zeker niet, want wat ging het dak eraf tijdens de kerstviering! 
Bij de generale repetitie was al duidelijk dat het een spektakel ging worden en dat heb-
ben onze toppertjes allemaal bewezen! De kinderen hebben allemaal geschitterd en 
samen met de hele organisatie is er een geweldige kerstmusical neergezet! Alle kinderen 

en medewerkers bedankt! 

Wij willen alle ouders en andere betrokkenen die hebben geholpen, op welke manier 

dan ook, heel hartelijk danken! 

Er zijn die avond veel foto’s gemaakt, teveel om in een foto-album op Mijn School te 
plaatsen. Om de privacy te waarborgen, vindt u op Mijn School een link naar een foto-

album waar u de foto’s kunt downloaden. 
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Welkom 
In groep 0B verwelkomen we Larissa 
Hengstmengel. We wensen jou, samen 
met jouw ouders, een heel fijne Sterren-

palettijd toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid 
Vandaag nemen we afscheid van Robin en 
Milan de Bruin. Familie De Bruin verhuist 
naar Aalten. Deborah de Bruin neemt hier-
mee ook afscheid van de OR. Deborah, 

heel hartelijk voor al je tijd en inzet! 

We wensen familie De Bruin een heel fijne 

en goede tijd toe in Aalten!  

Jarig 
We feliciteren op : 

24-12  Gideon Boshuis uit groep 6                      
29-12  Meike Jansen uit groep 1A                        
31-12  Milan de Bruin uit groep 3                 
01-01  Aboud Al Diab uit groep 5                        
03-01  Bryan Versteeg uit groep 6                          
04-01  Kick Waanders uit groep 8                            
07-01  Cas Scholten uit groep 0C                             
09-01  Brayen Veldhoen uit groep 1A                  
10-01  Kealey Kappert uit groep 3                                           

11-01  Alyssa Stegeman uit groep 6 

Allemaal een heel fijne verjaardag toe-

gewenst!  

 

 

 

Fijne vakantie 
Voor nu sluiten we voor 2 weken de deu-
ren van school. We wensen jullie allemaal 
een fijne vakantie toe! We hopen elkaar 
in gezondheid weer op maandag 8 januari 

te ontmoeten!  

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkerk 
Zondag 21 januari 2018 is er weer een speciale dienst voor kinderen 
in de leeftijd van 2 – 8 jaar, ben je ouder dan ben je uiteraard ook 
van harte welkom. De dienst begint om 11.00 uur en zal worden ge-
houden in de Antoniuskerk, Lindevoort 20 in Rekken. Deze speciale 

Kinderkerkdienst zal ongeveer een half uurtje duren. 

In plaats van geld voor een collecte word je van harte uitgenodigd 
om artikelen voor de voedselbank mee te nemen (om te delen), lang 
houdbare artikelen of drogisterij-artikelen. Hier maken wij andere 

mensen heel erg blij mee. 

De Kinderkerk-commissie heeft deze keer als thema gekozen voor ‘Ik 

zie, ik zie, wat jij niet ziet….!’.  

Na afloop van de dienst is er ranja, koffie en thee voor iedereen en 

uiteraard hebben we daar ook wat lekkers bij.  

Bijlagen 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

 een verslag van het info-uur over Mijn School 

 Een verslag van het info-uur Gezonde (op)voeding 

 VCO Accent, de nieuwsbrief van VCO 

https://maps.google.com/?q=Lindevoort+20&entry=gmail&source=g

