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Uitnodiging 
Nieuwjaars-

inloop 
Hierbij nodigt het team u van harte 
uit om op maandagmorgen 4 januari 
op de locatie Huenderstraat te komen 
om samen een kopje koffie/thee te 
drinken, elkaar een gelukkig nieuw-
jaar te wensen en om eventjes bij te 
praten. U kunt langs komen (binnen 
komen) vanaf 8.00 uur. Van harte 
welkom! De kinderen gaan gewoon 

naar hun eigen klas. 

Voorwoord 

                 Het  Letterpalet 
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Luizencontrole 
Na de kersttvakantie, op maandag 4 

januari, is er weer de luizencontrole. 

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 stu-

ren? Bij voorbaat dank. 

Oud papier 
Woensdag 13 januari staat de oud 
papier container weer op het school-
plein. Helpt u ook dit keer mee om de 
container goed gevuld te krijgen?  
Alvast bedankt !                     

Minette Onnink 

 

Nieuw op de 

website 
U vindt op de website www.sterren-
paletvco.nl foto’s van de sinterklaas-
viering. De foto’s van de kerstviering 
zijn hier binnenkort ook te vinden.                                         

U kunt de foto’s downloaden. 

 

Gevraagd 
Na de kerstvakantie starten wij in de 
kleutergroepen met het thema "Een 

nieuw jaar". 

Voor dit thema zijn wij op zoek naar 
oude klokken, wekkers, horloges, ei-
erwekkers en zandlopers om mee te 
spelen. Heeft u deze in huis en kunt u 
ze missen, wilt u ze dan op school 
afgeven, of even een berichtje stu-

ren?  

http://www.sterrenpaletvco.nl
http://www.sterrenpaletvco.nl


dat je hebt gedaan en de zorgvuldige 
manier waarop je dat, ondanks alles, 
weer deed! manier waarop je dat, on-
danks alles, weer deed! Bedankt hier-
voor! En ook alle andere collega’s: heel 
erg bedankt voor jullie inzet en energie 
in de afgelopen periode! Het was een 
bijzondere tijd, omdat er vier collega’s 
door zwangerschapsverlof afwezig wa-
ren! Hoe bijzonder is het dat alles dan 
toch op een goede manier doorgaat! 
Bedankt! Dat alles goed door heeft 
kunnen lopen, hebben we ook te dan-
ken aan de invallers en de collega’s die 
extra invalwerk deden. Ook hiervoor 

heel erg bedankt!  

Ook in het nieuwe jaar zal ik weer op 
twee scholen en drie locaties zijn. Dat 
betekent dat ik niet altijd op iedere 
locatie ben. Vanaf maandag 4 januari 
begin ik op de maandagmorgens op het 
Sterrenpalet aan de Huenderstraat. Op 
de donderdagmorgens begin ik op de 
Juliana. Verder zal ik daar zijn, waar 
nodig of wenselijk. De maandag en 
donderdag zijn mijn vaste werkdagen, 
maar op de andere dagen ben ik, als er 
iets te doen valt, ook op school te vin-
den. En zoals u weet: u mag me áltijd 
bellen of mailen! Mijn mobiele nummer 
is: 06-12643247 en mijn mail-adres is: 
dir@sterrenpaletvco.nl.  Ook ben ik 
heel gemakkelijk bereikbaar via Basis-
schoolnet! Kortom: bel of mail gerust! 
(Hoe eerder een vraag is beantwoord 
of een probleem is opgelost, hoe be-
ter!) Naast dat u natuurlijk als eerste 
bij de leerkracht(en) terecht kunt. En 
op de maandag, dinsdag en woensdag 
Laura beschikbaar is als interne bege-
leider en locatie-coördinator. We ho-
pen er samen, voor uw kind(eren), 
weer een heel mooi en SCHITTEREND 
nieuw jaar van te maken met als doel 
élk kind weer te laten SCHITTEREN! 
Maar eerst is het nog vakantie! Alle-
maal heel fijne weken toegewenst met 
fijne kerstdagen en een goede jaarwis-
seling! Tot ziens in het nieuwe jaar!   
De hartelijke groeten van                  

Ineke Neerhof-Stegeman 

Meester Tobias 
Het was de bedoeling dat meester To-
bias afgelopen week weer al zijn uren 
ging werken. Helaas is gebleken dat dit 
teveel is. Wat er precies met meester 
Tobias is, is nog steeds niet duidelijk. 
Meester Tobias heeft een aantal licha-
melijke klachten waardoor het werken 
veel energie kost. Daarom heeft de 
arbo-arts opnieuw naar de situatie 
gekeken. Na de vakantie krijgen we 
duidelijkheid over wat we van meester 
Tobias mogen verwachten in de ko-
mende periode. De ouders en leer-
lingen van groep 6 en 7 worden 
hierover na de vakantie z.s.m. geïnfor-

meerd via Basisschoolnet.  

Tot gauw! 
Beste allemaal! 

Wat vliegt de tijd! Het jaar 2015 is 
alweer bijna voorbij! Het laatste deel 
daarvan is voor mij en mijn gezin heel 
bijzonder geweest door de geboorte 
van Evy! In verband met mijn zwanger-
schapsverlof heb ik na de zomervakan-
tie nog niet hoeven werken. Maar in de 
kerstvakantie loopt mijn verlof af. Ik 
heb heel erg genoten van de afgelopen 
maanden, die ook voorbij vlogen. Met 
Evy gaat het heel goed! Ze is al flink 
gegroeid, waardoor het echte kleine er 
alweer af is. Ze kijkt al bewust rond, 
speelt met de eerste dingetjes en is 
tevreden en vrolijk. Ook met Minke, 
Niels en Nick en Erwin en mij gaat het 
heel goed. We hadden samen al snel 
weer het ritme te pakken, waardoor 
we ook vooral hebben kunnen genie-
ten. En sinds een paar weken merk je 
dan dat er weer steeds meer tijd en 
ruimte in je hoofd komt om te gaan 
werken. Het is weer gaan ‘kriebelen’! 
In de afgelopen tijd ben ik voor een 
groot gedeelte op de hoogte gehouden 
van de gebeurtenissen en ontwikkelin-
gen op het Sterrenpalet. Deze wil ik zo 
snel mogelijk in het nieuwe jaar weer, 
samen met het team en u, verder op-
pakken. Daar heb ik wel zin in! Maar ik 
kijk eerst vooral uit naar de contacten, 
met de collega’s, de leerlingen en u! 
De eerste maandag begint met de 
nieuwjaarsinloop. Ik hoop dan al een 
heel aantal van u te ontmoeten. Er 
zijn in de afgelopen maanden ook een 
aantal nieuwe gezinnen bij het Ster-
renpalet gekomen. Ook u hoop ik dan, 
of binnenkort, een keer de hand te 
kunnen schudden. Ook al zal het alle-
maal tegelijk niet lukken, ik hoop u 
allemaal in de komende tijd weer te 
zien en spreken!                                
In de afgelopen periode ben ik vervan-
gen door Rijk Slok. Hem wil ik bedan-
ken voor alle werkzaamheden die hij 
tijdens mijn verlof heeft gedaan! Ik 
hoorde wel: als het nodig was, was hij 
er! Hoe fijn is dat! Rijk, bedankt! Rijk 
heeft vooral Laura ondersteund die 
héél véél van mijn taken over heeft 
kunnen nemen in de afgelopen tijd. 
Laura, bedankt voor al het extra werk 
dat je gedaan hebt!  Knap hoe je dat 
gedaan hebt naast alle ib-taken! Vanaf 
de kerstvakantie gaan we weer samen 
een duo vormen, zodat we alle ontwik-
kelingen en gebeurtenissen weer sa-
men kunnen leiden en begeleiden. 
Daarnaast wil ik hier ook Mirjam noe-
men, die weer zoveel extra tijd en 
energie heeft gestoken in onze scho-
len! Er waren net nu op administratief 
gebied veel veranderingen, wat het 
werk niet gemakkelijker maakte. Mir-
jam, waardering voor al het extra werk 
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Jarig 
We feliciteren op: 

29-12  Meike Jansen uit groep 1B        
31-12  Milan den Bruin uit groep 1B            
03-01  Bryan Versteeg uit groep 4            

04-01  Kick Waanders uit groep 6 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

Terugkeer  
Met ingang van deze week heeft juf 
Alies haar lestaken weer op gepakt. Na 
de kerstvakantie keert juf Alies terug 
om haar lestaken weer op te pakken. 
Ook Ineke gaat na de kerstvakantie 
haar taken weer oppakken. Fijn, Alies 
en Ineke!  Wij wensen jullie weer veel 
succes en plezier bij al het werk dat 
jullie voor de kinderen en het Sterren-

palet doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid 
Vandaag nemen we afscheid van Miri-
am Gerfen. Dat vinden we jammer! 
Miriam, je hebt veel betekend voor de 
kinderen van BSO Het Sterrenpalet! 
Bedankt voor alle dingen die je hier-
voor hebt gedaan! Succes bij alles wat 

je in de toekomst gaat doen!  

Op dit moment zijn we druk bezig om 
een goede oplossing te vinden voor de 
uren van Miriam. We zijn bezig een 
vervanger te zoeken die bij het team 
en de organisatie past. We hopen u 
hierover in januari te kunnen informe-

ren. 

 

 

 

 

Catherine 
Er is weer flink gespaard. We kunnen 

een bedrag van € 79,22 op de rekening 

van Catherine zetten. 

Tevens is er een 
kerstgift van  

€25,00 overge-
maakt naar haar. 
Vorig jaar heeft 
ze daar een ma-
tras van gekocht. 
We zijn benieuwd 
hoe het bedrag 
dit jaar besteed 

gaat worden. 

Alle groepen heb-
ben in november 
al een kaart voor 

haar geschreven, met daarop ook een 
foto van elke groep. Groep 8 heeft 

zelfs Engelse teksten erop gezet. 

Die  kaarten zijn in een insteekhoes 
geschoven, zo kan Catherine steeds 
even weer haar boek erbij pakken en 
bekijken. We hopen dat de kinderen 
ook in het nieuwe jaar elke maandag 
weer  geld mee zullen nemen voor in 

de spaarpot van Catherine. 

 

Open huis! 
Op dinsdag 26 januari a.s., van 19.00 
– 21.00 uur en op woensdag 27 januari 
van 9.00 – 11.00 uur houdt onze school 
open huis voor ouders van een kind dat 
dit schooljaar 4 jaar zal worden. Deze 
ouders hebben inmiddels van de ge-
meente bericht gekregen dat zij hun 
kind tot uiterlijk 31 maart a.s. aan 
kunnen melden op de school van hun 
keuze. We hopen dat veel ouders een 

kijkje komen nemen op onze school.  

Mocht u mensen kennen in uw omge-
ving die hiervoor in aanmerking ko-
men, dan zou u hen hierop kunnen 
attenderen. Ook kunt u voor hen een 
informatie-tas meenemen van onze 
school. Deze tas kunt u ophalen bij 
Ineke of bij Mark. Naast dit open huis 
kunnen ouders uiteraard ook op een 
ander tijdstip de school bezoeken. Wel 
vinden we het fijn dat daarvoor een 
afspraak gemaakt wordt. Hiervoor kan 
contact worden opgenomen met school 
(tel. 0545-471550) of met Ineke (tel. 

06-12643247).  
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Kinderkerst-
feest Oude 

Mattheüs 
Net als voorgaande jaren vieren wij 
ook dit jaar op kerstavond met de 
kinderen het kerstfeest! We luisteren 
naar het bijzondere verhaal over de 
geboorte van Jezus, maken samen 
muziek en natuurlijk zingen we kerst-
liedjes. Na afloop is er warme choco-
lademelk of ranja met nog wat lekkers 

erbij. 

Welkom allemaal op 24 december om 
19.00 uur in de Oude Mattheüs, Gro-

testraat 50. 

Basketbal toer-

nooi 
Het was een gezellige en sportieve 
middag vorige week in de Pickerhal bij 
het school basketbal toernooi. Het was 
niet altijd gemakkelijk, maar er werd 
sportief gespeeld en toegejuicht. Ou-
ders en coaches die hebben meegehol-
pen of aanwezig waren om de kinderen 

toe te juichen, heel hartelijk bedankt! 

 

 

Actie Stichting 

Parwin en  

familie Wali 

Wat een hoop spullen hebben we met 
z'n allen ingezameld! Mark had een 
paar dozen klaargemaakt, maar elke 
dag moesten daar nieuwe dozen bijko-
men. We willen u hartelijk danken voor 
het inzamelen! Wat fijn dat we met 
kerst ons lichtje kunnen doorgeven om 

andere kinderen te laten stralen!  

Fijne vakantie!
Voor nu sluiten we voor 2 weken de 
deuren van school. We wensen jullie 
allemaal een fijne vakantie toe! We 
hopen elkaar in gezondheid weer op 
maandag 4 januari a.s. te ontmoe-

ten !  

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet even-
eens de activiteitenkalender van ja-

nuari.  


