
Eerste Info-
avond voor 
personeel in 
het kader van 

de fusie 
Dit schooljaar staat onder andere in 
het teken van de voorbereidingen voor 
de fusie van het Sterrenpalet met de 
Juliana om vervolgens samen intrek te 
nemen in het gebouw aan de Prins 
Bernhardstraat. Hiervoor vinden ver-
schillende activiteiten plaats, waarbij 
we als personeelsleden, maar waar 
ook u en de kinderen bij betrokken 
zullen worden. Verder is er een advi-
seur bij betrokken, in de persoon van 
de heer Jenne Wierstra, voormaling 

bestuurder van VCO. In samenspraak 
met het bestuur heeft hij een plan 
van aanpak voor het fusie-onderzoek 
geschreven, dat aan het begin van dit 

jaar in de MR-en is besproken.  

Vervolgens hadden we afgelopen 
woensdag de fusie-startbijeenkomst 
met het team. ‘Fijn om iedereen van 
beide scholen samen te zien’, Mooi 
dat iedereen zo open is en meedenkt 
in het proces’, ‘Ik heb er zin in’. Dat 
waren zo enkele van de uitspraken 
van de collega’s aan het eind van de-
ze eerste informatieavond over de 
fusie. Het was een zinvolle avond, 
waar bij het ging om ‘halen en br-
engen’. Leerkrachten en medewerkers 
van de BSO werden geïnformeerd over 
wat er allemaal gaat gebeuren en hoe 
het fusietraject wordt uitgevoerd. 
Ook het tijdpad is ruim besproken. 
Daarnaast hebben we leerkrachten 
gevraagd hoe zij die nieuwe school / 
het IKC zien. Wat moet er wel en wat 

moet er niet in.  

Het was mooi te zien dat er nog veel 
interessante en nieuwe punten naar 
voren kwamen die we in het proces 
kunnen gebruiken. Er was sprake van 
echt meedenken en persoonlijk com-
mitment van de teamleden. De in-
breng van de leerkrachten en BSO-
medewerkers wordt inmiddels uitge-
werkt en op papier gezet. Leerkrach-
ten en medewerkers waren van me-
ning dat we dit vaker moeten doen, 
samen over de fusie in gesprek. Dat 
gaat ook zeker gebeuren! Niet alleen 
met de personeelsleden, maar ook 
graag samen met u. Daarom is de vol-
gende bijeenkomst voor en met u. Van 
harte wordt u uitgenodigd voor de 
(gezamenlijke) ouderavond op 6 okto-
ber om u in het tweede gedeelte te 
informeren over en met u te spreken 
over de fusie! Door middel van het 
volgende stukje wordt u hierover geïn-
formeerd en van harte uitgenodigd! 
We hopen dat u er die avond bij kunt 

zijn! Van harte welkom!  
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Voorwoord 
Volg de weg die voor je ligt 

Dat is de weg die je moet gaan 

Kijk gerust eens even terug 

Maar probeer niet stil te staan 

Want op de weg die je zal volgen 

Daar ligt je toekomst en je doel 

Het verleden is herinnering 

Volg je hart en je gevoel 



Gezamenlijke 

ouderavond  
De jaarlijkse ouderavond van de MR 
en OR vindt dit jaar plaats op donder-
dagavond 6 oktober. Dit keer zal het 
een gezamenlijke avond worden met 
ouders van het Sterrenpalet. In het 
eerste gedeelte van de avond bespre-
ken we (in aparte ruimtes) de jaarver-
slagen van de OR en MR en kunnen we 
nieuwe OR-leden en een nieuw MR-lid 
benoemen. Daarna wordt u  gezamen-
lijk op de hoogte gesteld van de stand 
van zaken m.b.t. de fusie en gaan we 
samen ook aan de slag! Benieuwd ge-
worden? U bent van harte welkom om 
19.30 in de Centrum Goud. De uitnodi-
ging vindt u onder ‘Mijn Documenten’ 

op Mijn School. 

(Link) Mijn 

School 
Helaas zijn nog niet alle 
‘kinderziektes’ verholpen op Mijn 
School, het digitale ouderportaal. Dat 
vinden wij heel vervelend. Net als u, 
zijn ook wij af en toe nog aan het 
zoeken hoe e.e.a. werkt. Wij hopen 
op uw begrip.  Wij willen u nogmaals 
wijzen op de mogelijkheid uw con-
tactgegevens (of een deel daarvan) 
met andere ouders uit de groep(en) 
van uw kind te delen. Dit kan via ‘Mijn 
account’-‘Privacy’. Mijn School is geen 
openbare internetsite. Alleen met 
inloggegevens is er toegang tot het 
ouderportaal mogelijk. Op onze site 
vindt u ook een directe link naar Mijn 

School. 

Mocht u moeilijkheden ervaren of 
problemen hebben met inloggen dan 
kunt u dat bij Mirjam melden: ad-
min@sterrenpaletvco.nl. Dan kunnen 
wij ook eventuele problemen melden 
bij de helpdesk van Mijn School. Al-

vast bedankt!  

Tevens willen wij u er op wijzen dat u 
zelf uw gegevens kunt veranderen/
aanpassen. Dit geldt ook voor uw 
mailadres. Als u uw mailadres gewij-
zigd heeft, moet u even contact opne-
men met Mirjam via bovenstaand 
mailadres. Dan zorgt zij ervoor dat u 
de gegevens voortaan op uw nieuwe 
mailadres ontvangt. 

Ouderbijdrage 
Zoals u kunt lezen op Mijn School, 
ontvangen wij graag een ouderbijdra-
ge van u. 
De school heeft uitgaven die niet wor-
den vergoed door de overheid. U moet 
denken aan de kosten van Sinterklaas, 
Kerst, Pasen, sport, etc. Om deze 
kosten te dekken, wordt aan u jaar-
lijks een bijdrage gevraagd. Voor dit 
schooljaar is dat, net als de voorgaan-
de jaren, een bedrag van € 25,00 per 
kind.  
Wilt u zo vriendelijk zijn dit bedrag, 
onder vermelding van de naam van uw 
kind, over te boeken op rekening 
NL89INGB0003546775 t.n.v. Stichting 
Vrienden van het Sterrenpalet? 
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 be-
drag in 2 termijnen te voldoen, voor 
15 november en voor 15 januari. 
Mocht u prijs stellen op een papieren 
factuur, dan hoor ik dat graag. 
Met vriendelijke groet, 
Larissa Ormel 

 

Vanuit de Ou-
derraad 
Vorige week hebben de oudste kinde-
ren uit een gezin het ouderhulpformu-
lier meegekregen naar huis. Het for-
mulier is ook de vinden op Mijn-
School.nl onder documenten. De ui-
terste inleverdatum is vandaag. Mocht 
u dit vergeten zijn, wilt u deze dan 
maandag alsnog inleveren? U kunt het 
formulier inleveren bij Mark of mailen 
naar OR@sterrenpaletvco.nl. 
Tevens willen wij jullie vragen om een 
allergie van uw kind of een wijziging 
in eerder doorgegeven allergieën door 
te geven aan de leerkracht of dit naar 
de OR te mailen, zodat wij rekening 
hiermee kunnen houden tijdens activi-
teiten. 
Mochten er nog vragen of opmerkin-
gen zijn dan horen we dit graag. 
Bedankt namens de ouderraad. 
 
 
 
 
 

Van de ver-
keersouders 
In de eerste week waren we alweer 
van de partij op school. 
Groep 8 kon goed voorbereid op kamp 
gaan omdat zij vooraf een banden-
plakles gehad hebben. 
Volgende week krijgen de groepen 6 
t/m 8 verkeersles. 

 Maandag 26 september komt Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) om tij-
dens de verkeersmiddag aandacht 
te besteden aan de “dode hoek”. 
Deze middag is voor de groepen 7 
en 8. 

 Op vrijdagmiddag 30 september 
gaan we met groep 6 fietsen. Den-
ken jullie er aan om met de fiets te 
komen? 

 En om alvast in uw agenda te note-
ren: op donderdag 13 oktober 
staat de jaarlijkse fietscontrole 
gepland voor de groepen 5 t/m 8. 
Binnenkort vindt u op Mijn School 
een lijst met de te controleren 
onderdelen. De fietsen die in orde 
zijn, krijgen een OK-sticker.  

 De fietsen waar nog iets aan man-
keert, kunnen dan gerepareerd 
worden en worden op woensdag 26 
oktober opnieuw gecontroleerd. 

Houdt er rekening mee dat de fiets 
van uw kind altijd goed in orde moet 
zijn? Dit is in het belang van de veilig-
heid van uw kind(eren). 
 
Tevens willen de verkeersafspraken 
nog eens herhalen: fietsers kunnen 
hun fiets parkeren op de stoep aan de 
Huenderstraat en dan daar het school-
plein oplopen. Dit betekent dat er bij 
het ophalen en wegbrengen GEEN 
auto’s aan de Huenderstraat gepar-
keerd mogen worden en dat u niet 
met de fiets vanaf de Klaashofweg/
Irenestraat het schoolplein op mag 
komen. 
Alle fietsen en stepjes dienen in het 
fietsenhok te worden geparkerd. 

Die van de kleuters mogen niet onder 

of vóór de brandtrap gezet worden!  

Wilt u deze regels ook aan uw oppas-

ouder(s)/opa's/oma's doorgeven ? 

Deze regels hebben wij opgesteld in 

het belang van de veiligheid van alle 

kinderen dus wij hopen dat iedereen 

hier rekening mee wil houden. 

De verkeersouders 
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Klassenlijsten 
Naar aanleiding van de door u uitge-
sproken wens om klassenlijsten, zijn 
wij hieraan zoveel mogelijk tegemoet 
gekomen. 
Hierop vindt u de namen van de klas-
genootjes van uw kind(eren), hun 
adressen en de huistelefoonnummers. 
In verband met de privacy en verschil-
lende persoonlijke wensen hierin, 
willen wij u als school liever niet meer 
gegevens verstrekken. 
Wij willen u wijzen op 
de mogelijkheid uw gegevens via Mijn 
School met elkaar te delen. 
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 ge-
gevens bent u bereikbaar voor elkaar. 
Deze gegevens zijn uitsluitend door 
ouders te bekijken. Omdat het om een 
ouderportaal gaat, betreft het hier 
een beveiligde netwerkomgeving. 
Met de opengestelde gegevens op Mijn 
School kunt u de groepslijst  dan zelf 
aanvullen. 

 

Uitnodiging 
koffie-
inloop 
Op maandag 3 oktober is er, van 8.15 
– 9.15 uur een koffie-inloop, dit keer 
weer aan de Beukenlaan. Hiervoor 
bent u allemaal van harte uitgeno-
digd! Het zou leuk zijn om elkaar als 
ouders van de onderbouw en ouders 
van de bovenbouw rond de koffie/
thee te ontmoeten. Van harte wel-
kom! 
 
 

Kraskaartenac-
tie UCCF 
Vandaag is de laatste dag om de kras-
kaarten van UCCF in te leveren. 
Mocht u dit vergeten zijn, wilt u deze 
dan maandag alsnog inleveren? 
 
 

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 hartelijk bedankt !  
Minette Onnink 
 

Terugblik in-

formatieavond 
Dinsdag 13 september was er infor-
matieavond in alle groepen. De inde-
ling van die avond zat bij de uitnodi-
ging die onder ‘Documenten’ op Mijn 
School te vinden was. Helaas kreeg u 
daar, op onverklaarbare wijze, geen 
melding van. Heeft u de infoavond 
gemist en heeft u vragen dan staan de 

leerkrachten altijd voor u klaar!  

 

Even voorstel-
len 
Hallo kinderen 
en ouders, 

 
Mijn naam is 
Wout Veenbrink 
en ik zal mezelf 
even wat meer 
voorstellen, zo-
dat jullie weten 
met wie jullie te 
maken hebben. 
Ik ben 22 jaar en woon in Eibergen. 
Mijn grootste hobby’s zijn voetballen, 
mountainbiken en skiën. Voetballen 
doe ik bij FC Eibergen en hier train ik 
ook twee teams. De Jongens onder 15 
2 (JO-15 2) en sinds dit seizoen ook 
het G-team (team voor kinderen met 
een beperking). Naast het voetballen 
en hier trainer zijn ben ik in de winter 
ook skileraar in Oostenrijk. Ik heb 
mijn Havo afgerond en zit nu op het 
Graafschapcollege in Doetinchem. 
Hier volg ik de opleiding Sport en Be-
wegen. 

 
Dit laatste is ook de reden dat ik nu 
op Het Sterrenpalet lesgeef. Ik ben 
stagiair bij juf Jeanet om de gymles-
sen te verzorgen. Inmiddels ben ik een 

paar weken bezig in de sporthal en 

heb ik al gezien dat het allemaal hele 
leuke klassen zijn en dat de kinderen 
zeer sportief zijn. Ik hoop dat ik de 
kinderen tijdens mijn stage veel kan 
aanleren en dat ik veel leer van juf 
Jeanet en de kinderen zelf. 

 
Ik heb zeer veel zin om dit schooljaar 
de gymlessen te verzorgen en hoop 
dat de kinderen leuke en leerzame 
lessen hebben! 

 
Wout Veenbrink 
 
 
 

Agenda 
De agenda voor de maand oktober 
vindt u op Mijn School. Ook de jaarka-
lender kunt u er vinden onder 

“Documenten” en op onze site. 

 

Overig nieuws 
Durf jij in de wereld van de Science te 
stappen? Voor geïnteresseerde kinde-
ren van 4 t/m 12 jaar, ouders en 
broertjes/zusjes en vriendjes is er in 
muziekcentrum Volharding, Haarlose-
weg 7 in Borculo op woensdagmiddag 
28 september een Science middag. 
Het is van 13.30 tot 16.30 uur en je 

kunt ieder moment instromen! 

Deelname: € 4,00 per kind (incl. ran-
ja, iets lekkers, toegang tot alle 

proefjes en een aandenken) 

Doel is het ontmoeten van andere 
kinderen die ook van een uitdaging 
houden, praktisch, creatief en uitda-
gend leren! Durf je nog? Meld je dan 
snel aan bij: LOEP, Leer Ontdek Er-

vaar Plezier. 

Opgave en info via: 

L.O.E.P@outlook.com 

 
Gelderse Mu-
seumdag 
Op zaterdag 22 oktober vindt de Gel-
derse Museumdag 2016 plaats. Net als 
vorige jaren kunnen kinderen voor 
maximaal 1 euro maar liefst 74 deel-
nemende musea in Gelderland bezoe-
ken. 
Op www.geldersemuseumdag.nl vindt 
u een lijst  met alle deelnemende 
musea. 

 

mailto:L.O.E.P@outlook.com
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Kinderboeken-
week 
Op 5 oktober begint de kinderboeken-
week. Het thema van dit jaar is “Voor 
altijd jong”.   
Op deze dag vieren ook alle meesters 
en juffen hun verjaardag in de klas. 
De kinderen hoeven dan geen eten/
drinken mee te nemen. Hier wordt op 
school voor gezorgd.  
De kinderen mogen verkleed op school 
komen. 
De start van de kinderboekenweek 
beginnen we met een bijzondere 
opening om 8.15 uur aan de Huender-
straat en aansluitend aan de Beu-
kenlaan. De kinderen worden gewoon 
op hun eigen locatie verwacht. 
We gaan het hebben over vroeger, 
toen opa en oma nog kind waren. 
Daarom willen wij graag opa’s en 
oma’s uitnodigen om deze ochtend 
samen door te brengen.   
Bij de onderbouw zijn alle opa’s en 
oma’s welkom van 8.15 uur tot onge-
veer 10.00 uur. Bij de groepen 3, 4 en 
5 van 10.30 uur tot ongeveer 11.45 
uur.  
Wat we gaan doen, blijft nog even 
een verrassing. U kunt zich opgeven 
bij de groepsleerkracht. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

24-09 Jack Bussink uit groep 3 
25-09  Renske Floors uit groep 4 
29-09  Tibbe Ciechonski uit groep 6 
01-10  Sam Wegdam uit groep 8 
02-10  Klaas Snijders, conciërge 
02-10  Marlies Groot Wassink uit groep 
7 
03-10  Eva van Velden uit groep 6 
05-10  Romy Kruisselbrink uit groep 7 
07-10  Mirthe ten Berge uit groep 5 
07-10  Anouk Hoftijzer uit groep 6 
07-10  Liz Bleumink uit groep 2B 

 
Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

Op 19 september vierde Teun Poelhuis 
uit groep 2B zijn verjaardag: alsnog 
van harte gefeliciteerd! Sorry Teun, 
dat we jou vergeten zijn in het vorige 
Letterpalet. 

 

Gezocht: 

Evan is zijn vriendenboekje vorig 
jaar kwijtgeraakt. Weet iemand 
waar deze gebleven is? 


