
                 Het Letterpalet 

Voorwoord 
Een warme hand schrijft nooit alleen... 

Een nieuw seizoen, een nieuw begin, weer nieuwe kansen. 

We hopen dat er steeds weer handen mogen zijn om elkaar 

te helpen en te steunen. 

Een goed nieuw schooljaar gewenst. 
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Schoolfoto-

graaf 
Op maandag 19 september komt de 
schoolfotograaf. Onder schooltijd 
wordt van iedere groep een groepsfoto 
gemaakt en van iedere leerling een 

portretfoto. 

Dit jaar worden er geen foto’s van  
broertjes/zusjes gemaakt. 
De kinderen van de groepen 1 en 2 
mogen hun knuffel meenemen. Die 

mag die dag ook op de foto. 

Een tip van de fotograaf: Door kleur-
rijke kleding te dragen, komt de foto 

beter tot zijn recht.  

Luizencontrole 

Maandag aanstaande is er een hercon-

trole in de bovenbouw. 

Denkt u er aan om geen ingewikkelde 
staarten, vlechten in het haar van uw 
dochter te doen en graag uw zoon zon-
der teveel gel naar school te sturen? Bij 

voorbaat dank. 

 

Oud papier 
Woensdag 14 september 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 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 
groepsinfor-

matie-avond 
Wij herinneren u aan de infor-
matieavond voor alle groepen, vol-
gende week dinsdagavond 13 septem-
ber van 19.00—21.45 uur. Als het goed 
is, heeft u allemaal via Mijn School een 
aparte uitnodiging hiervoor gehad, ook 
met het tijdschema voor de verschil-
lende rondes in de verschillende 

groepen. We hopen op uw komst! 

Eventueel kunt u de gegevens nalezen 

op Mijn School (Bij documenten). 
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Mijn School 
We zijn de afgelopen week begonnen 
met Mijn School, het nieuwe ouder-
portaal. De start verloopt niet geheel 
probleemloos waarvoor onze excuses. 
Wij werken er hard aan om alle prob-

lemen zo snel mogelijk te verhelpen. 

Mocht u uw account  nog niet geac-
tiveerd hebben dan vragen wij u dat 
alsnog zo spoedig mogelijk te doen. 
Alleen op deze manier ontvangt u 
berichten, nieuwsbrieven en 
groepsnieuws. Mocht u moeilijkheden 
ervaren of problemen hebben met 
inloggen dan kunt u dat bij Mirjam 
melden:admin@sterrenpaletvco.nl. 
Dan kunnen wij eventueel de helpdesk 
van Mijn School inschakelen. Alvast 

bedankt!   

Voor wie problemen ondervindt met 
het inloggen bij Mijn School: op de 
website is nu een link te vinden waar-
door je rechtstreeks bij het inlog-
scherm komt. Misschien dat het op 

deze manier wel lukt. 

Mijn School is nog zo nieuw dat het 
nog volop in ontwikkeling is. Dit be-
tekent ook dat de mogelijkheid om 
rechtstreeks contact te zoeken met de 

leerkracht nog niet mogelijk is.  

Om de leerkrachten te bereiken -tot 
deze mogelijkheid functioneert- kunt 
u hen bereiken via hun mailadres. Een 
lijst hiervan staat op het prikbord op 
Mijn School, maar ook hier zetten we 

ze even voor u op een rijtje: 

Trudie Schokkin 

t.schokkin@sterrenpaletvco.nl 

Marit Loman 

m.loman@sterrenpaletvco.nl 

Riny Grijsen 

r.grijsen@sterrenpaletvco.nl 

Lynn ter Bals 

l.terbals@sterrenpaletvco.nl 

Micha Hoekstra 

m.hoekstra@sterrenpaletvco.nl 

Natascha Kist 

n.kist@sterrenpaletvco.nl 

Alies Knoef 

a.knoef@sterrenpaletvco.nl 

Audry Theissen 

a.theissen@sterrenpaletvco.nl 

Annie de Vries 

a.devries@sterrenpaletvco.nl 

Maartje Hofstede 

m.hofstede@sterrenpaletvco.nl 

Joyce ten Elzen 

j.tenelzen@sterrenpaletvco.nl 

Laura Schopman 

l.schopman@sterrenpaletvco.nl 

Marian Woolderink 

m.woolderink@sterrenpaletvco.nl 

Tobias Kwant 

t.kwant@sterrenpaletvco.nl 

Erik Wolterink 

e.wolterink@sterrenpaletvco.nl 

Ineke Neerhof  

dir@sterrenpaletvco.nl 

Mirjam Lefering 

admin@sterrenpaletvco.nl 

 

Alle documenten (zoals het Letter-
palet, de jaarkalender en de handleid-
ing voor Mijn School) vindt u terug 

onder Documenten bij Mijn School. 

Onder ”Mijn account” kunt u bij 
”Privacy” uw eigen gegevens wijzigen, 
aanpassen en aanvullen. U kunt daar-
bij zelf aangegeven wat zichtbaar is 
voor andere ouders. Middels deze 
gegevens bent u bereikbaar voor el-

kaar. 

Wij zouden het erg fijn vinden als u 
bij ”Bereikbaarheid” extra contacten 
toevoegt zodat wij die nummers kun-
nen bellen in geval uw kind(eren) ziek 
zijn of er zich iets anders voordoet 

waarbij wij hulp nodig hebben. 

Op het moment dat uw kind 4 jaar 
wordt, wordt u gekoppeld aan Mijn 
School, waarna u een mail met activa-
tielink ontvangt. Tot die tijd houden 

we u per e-mail op de hoogte  

 

 

 

 

 

 

Verkeersles 2 

september 
Groep 8 heeft tijdens de eerste 

verkeersles een bandenplakles gehad. 

Dit werd geoefend, zodat ze goed 
voorbereid naar kamp konden vertrek-

ken. 

Eerst werd de groep uitgelegd hoe je 
de band van je wiel af moet krijgen 
en daarna hoe je de band moet plak-

ken. 

Het zag er eerst wel makkelijk uit, 
maar als je het dan zelf moet doen 

valt het toch wel tegen. 

In groepjes van 2 en 3 leerlingen  heb-
ben ze de banden geplakt en er weer 

op gelegd. 

Ook de fiets van meester Erik werd 
onder handen genomen. Ook hier 
mochten de leerlingen de band eraf 

halen en daarna weer opleggen. 

Ze hebben het goed gedaan en mocht 
het nodig zijn met kamp dan kunnen 
deze kinderen in ieder geval een bank 

plakken. 

De verkeersouders. 
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UCCF  
Via Uganda Child Care Foundation 
ondersteunt het Sterrenpalet een kind 

uit Oeganda: Catherine Nukulima. 

Door onze sponsorbijdrage kan Cath-

erine naar school. 

Wij vragen u om dit project mee te 
ondersteunen. In elke klas staat een 
spaarpot waar uw kind elke maandag 

iets in kan doen. Doet u mee??  

 

Walter Hobelman van UCCF heeft van-
daag in alle groepen verteld hoe de 
kinderen in Oeganda leven en naar 

school gaan. 

Zo heeft hij verteld dat de mensen in 
Oeganda erg arm zijn en niet over 
stromend water, een toilet of elektric-

iteit beschikken. 

De kinderen maken bij een lichtje ge-
vuld met benzine of kerosine hun hu-
iswerk. Omstoten van het lichtje leidt 
tot brand en soms zelfs tot brandwon-

den. 

Om deze situatie te verbeteren, is 
UCCF een solar-project gestart. Door 
middel van een kleine zonnecel kan het 
hutje verlicht worden door een lamp. 
UCCF vraagt onze hulp en ondersteun-

ing bij dit project. 

Maandag krijgen alle kinderen een 
kraskaart mee naar huis. Op deze kaart 
kunnen de kinderen het bedrag aank-
ruizen dat zij hebben opgehaald. Een 
volle spaarkaart (t.w.v. 30 euro) be-
tekent dat UCCF 1 solarlamp kan ko-

pen. Helpt u ook mee? 

De kaarten én het opgehaalde geld 
kunnen uiterlijk vrijdag 23 september 

worden ingeleverd bij de leerkracht. 

Catherine 
en Kinderkoor 
Mwangaza uit 

Oeganda 
Wat was het prachtig om gisteren 
vrienden en vriendinnen van Cath-
erine, ons sponsorkind uit Oeganda, bij 

ons op school te mogen verwelkomen! 

“Eens in de drie jaar zet het spectacu-
laire (wees)kinderkoor ‘Mwangaza’ 
voet op Nederlandse bodem. Een 
optreden van dit koor is een belevenis 
waarbij de combinatie van zang, dans, 
Afrikaanse drums en kleding een on-

wisbare indruk achter laat.” 

Bovenstaande tekst staat op de site 
van het UCCF (www.uccf.nl) te lezen. 
Een onuitwisbare indruk hebben de 
kinderen inderdaad achtergelaten bij 
ons op het Sterrenpalet. Samen zingen 
en dansen, maar ook horen hoe de 
kinderen in Oeganda leven en dat is 
toch heel anders dan bij ons. Heel 
bijzonder voor alle kinderen om mee 

te maken. 

We willen gelijk weer even onder de 
aandacht brengen, dat de kinderen 
elke week geld mee mogen nemen 
voor Catherine. In elke klas staat een 
spaarpot waar het geld in kan worden 
gedaan. Dankzij ons heeft ze af-
gelopen jaar o.a. een matras gekregen 
waar ze op kan slapen. Helpt u mee 
om weer iets voor haar te verwezen-

lijken? 

 

▲  Een gezongen dankjewel voor de 

lunch. Heel bijzonder! 

9 SEPTEMBER 2016 NUMMER 1 3 

http://www.uccf.nl/nieuw/index.php?p=kinderkoormwangaza
http://www.uccf.nl/nieuw/index.php?p=kinderkoormwangaza
http://www.uccf.nl/


9 SEPTEMBER 2016 NUMMER 1 4 

Even 
voor-

stellen 
Mijn naam is 
Audry Theissen.  
Samen met mijn 
vriend woon ik nu al een jaar in Bel-
trum. Dit schooljaar mag ik op de 
woensdag en donderdag lesgeven in 
groep 3/4. Op de dinsdag ben ik in 
groep 7/8 te vinden op de Juliana. In 
mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 
lezen, films te kijken en wat leuks te 
ondernemen met mijn vriend en 

vriendinnen. 

 

Ouderhulpfor-

mulier 
Volgende week ontvangt u het ouder-
hulpformulier. Daarop kunt u aankrui-
sen met welke activiteit(en) u (of 
iemand anders) dit schooljaar zou 

willen helpen.   

Bij voorbaat dank voor de samenwerk-

ing! 

 

Pleinwerk-

zaamheden 
Op zaterdag 27 augustus hebben een 
aantal ouders diverse pleinwerkzaam-
heden verricht. Heel hartelijk dank 
voor jullie tijd en inzet, waardoor het 

belevingsplein zo mooi blijft!   

 

Jeugdtandver-

zorging 
De Regionale Instelling voor 
Jeugdtandverzorging is bedoeld voor 
de jeugd van 2 tot 22 jaar. Deelne-
mende kinderen krijgen een volledige 
gebitsverzorging. De behandeling 
vindt plaats in een van de tandarts-

bussen (dental-cars) bij school.  

Wie hiervoor belangstelling heeft kan 
een inschrijvingsformulier ophalen bij 
Mark. De leerlingen van groep 1 kri-
jgen volgende week een formulier 

mee naar huis.  

 

Gemeenschap-
pelijke 
Medezeggen-
schapsraad 

(GMR) 
In Enschede en omstreken werken 16 
Christelijke scholen samen binnen de 
stichting VCO. Al deze scholen samen 
hebben een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschaps Raad (GMR), die 
zich bezighoudt met bovenschoolse 
zaken. Dat zijn zaken die voor alle 
scholen samen van belang zijn, zoals 
de organisatie en de financiën. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om samenwerk-
ing met andere scholen, arbeidsom-
standigheden en over hoe de finan-
ciële middelen worden besteed. De 
GMR komt ± 9 keer per jaar bij elkaar 
en bestaat uit 12 leden: 6 leerkrach-

ten en 6 ouders.  

Dit najaar ontstaan er vacatures. Wilt 
u meer weten dan verwijzen wij u 
naar de bijlage op Mijn School, onder 

‘Mijn Documenten’. 

 

Meeleven 
In de afgelopen week is de vader van 
juf Maartje overle-

den.  

We willen haar en 
haar naasten heel 
veel sterkte wen-
sen voor nu, maar 
zeker ook voor de 

toekomst. 

 

Geboren 
In de vakantie zijn er een aantal 
baby’s geboren. Lars Ebbers heeft een 
broertje gekregen. Hij heet Jim. Jikke 

Woertman heeft 
een zusje gekre-
gen. Zij heet 

Wiep. 

Van harte gefelic-
iteerd en samen 
veel geluk ge-

wenst. 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

10-09  Tygo Oblink uit groep 3               
11-09  Stan Lammers uit groep 1A                 
12-09  Lena te Raa uit groep 4                 
13-09  Morrison Hondorp uit groep 1             
14-09  Boaz de Visser uit groep 5         
17-09  Lynn ter Bals, leerkracht van 
groep 1-2B                                                  
19-09  Mandy te Nijenhuis uit groep 8       
19-09  Marit de Klerk uit groep 3                  
22-09  Dean Versteeg uit groep 3               

22-09  Nigel Versteeg uit groep 3 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

Prietpraat 
"Juf, ik heb ineens, per ongeluk, 

geen zin meer." 

Ouderavond  
De jaarlijkse ouderavond van de MR 
en OR vindt dit jaar plaats op don-
derdagavond 6 oktober. U ont-
vangt hiervoor nog een aparte uit-
nodiging, maar we hopen dat u de 
avond vast vrij wilt houden om dan 

aanwezig te kunnen zijn.  

Behalve het bespreken van de jaar- 
en financiële verslagen, willen wij 
de avond ook gebruiken om u op de 
hoogte te stellen van de stand van 

zaken m.b.t. de fusie.  



Net als andere vakanties was er afgelopen zomervakantie weer volop pret voor jong en oud. Ook deze 

vakantie werden tal van activiteiten georganiseerd door Daniëlle, Ineke, Helmi en Robin…. 

BSO-report Sterrenpalet 
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Net als andere vakanties was er af-
gelopen zomervakantie weer volop 
pret voor jong en oud. Ook deze 
vakantie werden tal van activiteiten 
georganiseerd door Daniëlle, Ineke, 
Helmi en Robin. We zijn bijna elke 
ochtend gestart met, tegenwoordig 
een traditie in de vakantie, verstop-
pertje in het schoolgebouw. Doordat 
er veel kasten, stoelen en ander ma-
teriaal in de gangen stond, i.v.m.  
vloeren die in de vakantie in de was 
werden gezet, waren er super veel 

goede verstopplekken!  

De kookactiviteiten die we in de 
vakantie gedaan hebben waren o.a. 
paddenstoelenmuffins bakken, milk-
shakes  en gezonde fruitspiesjes 
maken en pannenkoeken bakken. De 
muffins hebben we ‘s middags bij de 
ranja lekker opgepeuzeld.  In de 
tweede week van de vakantie hadden 
we als lunch pannenkoeken. De kin-
deren vonden het heel leuk om ze te 
bakken, maar nog leuker was natuur-
lijk het opeten! Fruitspiesjes maken 
was het meeste werk. Toen ze een-
maal klaar waren, hebben we een 
wandeling gemaakt richting de sluis 
bij de Mallumse molen. Hier hebben 
we op een picknickkleedje lekker kun-
nen genieten van het weer en de 

fruitspiesjes.  

Als knutselactiviteiten hebben we 
deze vakantie 
ijsjes van 
scheerschuim en 
verf gemaakt. 
Verder hebben 
we op vellen 
papier zand-
kastelen gema-
akt met lijm en 
zand. Het resul-
taat was heel 
gaaf! Hiernaast 
hebben we nog een mooi ‘Skittles-

kunstwerk’ gemaakt. 

 

Toveren 
met 

Skittles 

 

 

Natuurlijk hebben we ook diverse 
beweegactiviteiten/spelletjes gedaan. 
We hebben o.a. 
‘brandweermannetje’, spons gooien 
en ‘oberen’ gespeeld. Zoals op de 
foto's te zien was het weer dolle pret! 
Naast de waterspelletjes hebben we 
twee groepsspelletjes in het bos ge-
daan. ‘Knipoogje’ was een heel span-
nend spel, waarbij de politieagent 
moest uitzoeken wie de dader was. 
Ook deden we het ‘30 seconden spel’. 
Hierbij moesten kinderen inschatten 
hoelang een halve minuut duurde. Als 
er naar hun idee 30 seconden om 
waren, mochten ze gaan zitten. Dit 
leverde heel grappige momenten op, 
want het ene kind telde snel tot 30 
terwijl het andere kind wel een 

minuut bleef staan.  

Ook zijn er veel kilometers gemaakt 
tijdens verschillende wandelingen. We 
zijn niet alleen diverse keren richting 
de supermarkt gelopen om boodschap-
pen te doen, maar de kinderen zijn 
ook  op stap geweest om diverse 

Pokemons te vangen.  

Verder zijn we ook nog een aantal 
keren wezen vissen. Er werden ver-
schillende vissen gevangen zoals 
voorns, brasem, baarsjes en grun-
dels.  De kinderen gingen erg 
voorzichtig om met de visjes en de 

omgeving, klasse gedaan!  

Over goed omgaan met beestjes en 
de natuur gesproken: de kinderen 
hebben samen met Daniëlle en Robin 
een eend gered! Het arme beest had 
een diepe snee in haar pootje, door-
dat 
vis-
draad 
om het 
pootje 
zat 
gewik-
keld. 
Door 
team-
work 
hebben 
de kin-
deren 
de 
eend 
richting 

Robin weten te lokken, waarna hij het 
beestje kon vangen. We hebben het 
slachtoffer zorgvuldig overgedragen 
aan het dierenambulance-personeel. 
De eend heeft inmiddels laten weten 
hersteld te zijn, na een ‘kwakkelende’ 

periode!  

Tot zover onze BSO-avonturen in de 
vakantie! Breng uw kind en zoals u 

leest, plezier is een garantie!!  

Groet, Daniëlle, Ineke, Helmi en Robin 
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Zomerse avonturen bij de BSO 

 

 

 

 

 

 

Peutergroep 
De Peutergroep pakt de draad van 

voor de zomervakantie weer op. 

In de zomervakantie hebben Suze en 
Siem hebben een zusje gekregen. Ze 

heet Roos. Alles gaat goed. 

In de Peutergroep is hier aandacht aan 
besteed en Suze en Siem hebben 

getrakteerd. 

Aanstaande vrijdag start Niene Giesen  
op de peutergroep. Niene is het zusje 

van Fleur. Niene, van harte welkom! 

Ook hebben wij nu een stagiaire. 
Hieronder stelt zij zich even aan u 

voor. 

Daniëlle 

Even voorstel-

len 
Hallo allemaal, 

Ik ben Mandy Visser en ik 
ben 19 jaar oud. Mijn 
hobby is voetbal. Dit doe 
ik dan ook met veel plez-
ier. Ik ga naar het Graaf-
schap College in Groenlo 
en ik zit in mijn laatste 
jaar. Vorig jaar heb ik 

mijn diploma kinderopvang niveau 3 
gehaald. Dit jaar ben ik gestart met 
kinderopvang niveau 4 voor 1 jaar.  
Ik loop dit jaar stage bij  IKC Juliana. 
Hier ga ik 3 dagen in de week stage 
lopen. Op de woensdag, donderdag en 
vrijdag. 
Ik ga op de peutergroep en de buiten-
schoolse opvang stage lopen. 
Deze doelgroepen zijn beide nieuw 
voor mij. 
Vorige week heb ik kennisgemaakt 
met beide doelgroepen. Heel verschil-
lend van elkaar, dus dit wordt een 
leerzame en afwisselende periode 
voor mij. 
Ik vind dit nu al erg leuk om te doen, 
en ik kijk dan ook met veel plezier 

tegen de rest van het jaar aan. 

Groetjes Mandy Visser  

Bijlagen 
U ontvangt bij dit Letterpalet: 

 oproep GMR 

 flyer Boemerang 


