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Luizeninfo 
Onze leerlingen op school zijn luisvrij! 
Afgelopen maandag is er weer gecon-
troleerd en geen luis/neet gezien! 
Bedankt namens ons en de kinderen 
dat u minder staartjes, vlechtjes en 
gel heeft gebruikt. De volgende luizen-
controle is op de 1e maandag na de 
voorjaarsvakantie op 6 maart, 's och-
tends om 8:15/8:30 uur. Blijft u onder-
tussen alert en blijft u uw kind weke-
lijks controleren, dan houden we onze 

school luisvrij. 

 

 

 

 

 

Oud papier 
Woensdag 18 januari staat de oud 
papier container weer op het school-
plein. Helpt u ook dit keer mee om de 

container goed gevuld te krijgen? 

Denken jullie ook nog aan de oude 
telefoonboeken die we inzamelen? De 
groep die de meeste telefoonboeken 
ophaalt, krijgt hiervoor een verrassing. 
De telefoonboeken kunnen t/m vrijdag 
27 januari in de gang worden verza-

meld. 

Jullie doen toch ook weer mee?               

Alvast bedankt !  

Minette Onnink 

 

 

Derde kleuter-

groep 
Omdat de kleutergroepen in mei het 
voor ons maximale aantal van 28 leer-
lingen bereiken, hebben we besloten 
na de meivakantie een instroomgroep 
te starten voor de jongste kinderen. 
We zijn blij dat we er daarmee voor 
kunnen zorgen dat álle leerlingen de 

gewenste aandacht blijven krijgen.  

Wie de juf of meester van die groep 
wordt, weten we nog niet. Zodra dit 
bekend is, stel-
len we u als 
ouders daarvan 

op de hoogte.  



13 JANUARI 2017 NUMMER 9 2 

Ouderbetrok-
kenheids-

onderzoek  
Dit schooljaar zullen op alle scholen 
van VCO weer onderzoeken worden 
uitgevoerd onder personeel, ouders en 
leerlingen. Deze onderzoeken worden 
gedaan om te achterhalen hoe de ver-
schillende betrokkenen tegen de 
school aankijken, wat we al goed 
doen en waarin we ons nog kunnen 
verbeteren. Deze onderzoeken passen 
binnen het kwaliteitsbeleid van ons 
kindcentrum. Aangezien VCO het be-
langrijk vindt dat deze onderzoeken 
goed en objectief worden uitgevoerd, 
is ervoor gekozen de onderzoeken uit 
te laten voeren door de School & Inno-
vatie Groep. Dit onderzoekbureau 
heeft veel ervaring met verschillende 

onderzoeken in het primair onderwijs.  

Wij waarderen de inbreng van u als 
ouders zeer en we zouden het dan ook 

op prijs stellen als u wilt deelnemen 
aan dit onderzoek. Hoe meer ouders 
de vragenlijst zullen invullen, des te 
betrouwbaar en representatief de 
onderzoeksresultaten zullen zijn! En 
door de vragenlijst in te vullen, helpt 
u ons na te gaan wat onze sterke pun-
ten en de ontwikkelpunten zijn. Dit 
onderzoek zal in week 4 (op vrijdag 27 
januari 2017) digitaal worden uitge-
zet. U zult op die dag per e-mail een 
uitnodiging ontvangen om deel te ne-
men aan het onderzoek. Het onder-
zoek is geheel anoniem en uw e-
mailadres zal alleen worden gebruikt 
om u een uitnodiging en eventueel 
een herinnering te sturen. Let op of u 
vrijdag 27 januari een uitnodiging 
ontvangt van de School & Innovatie 
Groep met als onderwerp ‘Uitnodiging 
ouderbetrokkenheidsonderzoek’! De 
uitnodiging kan namelijk ook in de 
spam box terecht komen. Dit is helaas 

niet te voorkomen. 

Ook de leerlingen uit de groepen 6 tot 
en met 8 zullen een vragenlijst invul-
len, aangezien wij de mening van on-

ze leerlingen ook heel belangrijk vin-
den. Zij zullen een vragenlijst op de 
computer op school invullen. Ook de 
ingevulde vragenlijsten van de leerlin-
gen zijn geheel anoniem. Indien u 
bezwaar heeft dat uw kind deelneemt 
aan dit onderzoek, kunt u dit bij ons 
kenbaar maken. Uw kind zal de vra-
genlijst dan niet invullen. Ook indien 
u uw e-mailadres niet beschikbaar 
wilt stellen voor het ouderbetrokken-
heidsonderzoek, kunt u dit kenbaar 
maken. Andersom geldt ook: indien u 
nog geen e-mailadres hebt doorgege-

ven aan ons, kunt u dit alsnog doen!  

Hopelijk ziet u, net als wij, het belang 
in van deze onderzoeken! Wij nodigen 

Mees Kees 

langs de lijn 
Afgelopen woensdag zijn we met 145 
personen naar de film Mees Kees ge-
weest. Het was een geslaagde mid-
dag, wat leuk dat zoveel kinderen en 
ouders zich hadden opgegeven. Alle 
ouders die gereden hebben of zich 
opgegeven hadden om te rijden, heel 

erg bedankt! 

Meeleven 
Een aantal teamleden hebben de af-
gelopen week te maken gehad met 
het plotseling overlijden van een col-

lega van Beweeg Wijs.  

We willen iedereen die met een over-
lijden te maken heeft of pas heeft 
gehad heel veel sterkte wensen voor 

nu, maar zeker ook voor de toekomst. 

Het team van het 

Sterrenpalet 

 

 

Afscheid 
Dilano Kreuning uit groep 3 heeft in 
de kerstvakantie een zusje gekregen. 
Zij heet Christina. We zijn heel blij 
voor Dilano en zijn ouders. Van harte 
gefeliciteerd en samen veel geluk 

gewenst! 

Ook is hij in de kerstvakantie verhuisd 
naar Varsseveld. We wensen hem en 
zijn ouders veel geluk in hun nieuwe 

woonplaats en op de nieuwe school. 

 

Wijziging 

gymtijden! 
De gymtijden gaan veranderen met 
ingang van volgende week donder-
dag! De tijden voor maandag blijven 
hetzelfde, maar op de donderdag 
krijgt groep 5 voortaan les van 9.00-
9.45 uur en groep 6 van 13.30-14.15 

uur. 

De tijden zien er dan op donderdag 

als volgt uit:   

08.15 – 09.00 uur groep 7  

09.00 – 09.45 uur groep 5  

09.45 – 10.30 uur groep 8  

10.45 – 11.30 uur groep 3  

12.45 – 13.30 uur groep 4  

13.30 – 14.15 uur groep 6 

Dit betekent dat de kinderen van 
groep 6 om 14.15 uur opgehaald 

kunnen worden bij de Pickerhal. 



Beweeg Wijs 
Op maandag 6 februari staat weer 
een naschools sportuurtje gepland 
voor de leerlingen van de locatie 

Huenderstraat: 10 tellen in de rimboe. 

De leerlingen van de groepen  t/m 5 
kunnen zich hiervoor opgeven via het 

mailadres jeanet@beweegwijs.nl. 

De activiteit begint om 14:30 uur op 
het schoolplein aan de Huenderstraat 

en is om 15:30 uur afgelopen. 

 

Open huis! 
Op woensdag 25 januari, van 9.00 – 
10.30 uur en van 19.00 – 21.00 uur 
houdt onze school open huis voor ou-
ders van een kind dat dit schooljaar 4 
jaar zal worden. Deze ouders hebben 
inmiddels van de gemeente bericht 
gekregen dat zij hun kind 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. Er staat altijd wel een tas 
klaar. Naast een bezoek tijdens het 
open huis kunnen ouders uiteraard ook 
op een ander tijdstip de school bezoe-
ken. Wel vinden we het fijn dat daar-
voor een afspraak gemaakt wordt. 
Hiervoor kan contact worden opgeno-
men met Ineke (mail: 
dir@sterrenpaletvco.nl / mobiel:      

06-12643247). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik 
Nieuwjaars-

inloop 
Wat was het leuk dat er zoveel ouders 
gebruik hebben gemaakt van de 
Nieuwjaarsinloop afgelopen maandag. 
Onder het genot van een kopje koffie 
of thee én een overheerlijk nieuw-
jaarsrolletje (ouderraad, bedankt!) 
was er nog even tijd om gezellig bij te 
praten. Ondertussen was het luizen-
pluisteam alweer druk aan het werk 
en konden de kinderen in de kring hun 
ervaringen van de afgelopen 2 weken 
uitwisselen, waarna het normale leven 

voor een ieder weer begon. 

 

 

 

 

 

Kinderkerk 
Zondag 15 januari 2017 is er weer 
een speciale dienst voor kinderen in 
de leeftijd van 2 – 8 jaar. De Kinder-
kerk commissie heeft deze keer als 
thema gekozen voor “God gaat altijd 

met je mee” 

Dit thema heeft te maken met het 

verhaal van de woestijnreis 

De dienst begint om 11.00 uur en zal 
worden gehouden in de Antoniuskerk, 
Lindevoort 20 in Rekken . Deze specia-
le Kinderkerk dienst zal ongeveer een 

half uurtje duren . 

In plaats van geld voor een collecte 
wordt je van harte uitgenodigd om 
artikelen voor de Voedselbank mee te 
nemen, lang houdbare artikelen of 
drogisterij artikelen. Hier maken wij 

andere mensen heel erg blij mee. 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

15-01  Nick de Haan uit groep 4                   
15-01  Dex Goosen uit groep 0A                    
15-01  Finn Goosen uit groep 0A                    
16-01  Nauk Rhebergen uit groep 0A            
17-01  Chase Felix uit groep 0B                
18-01  Plien Penterman uit groep 6               
19-01  Liam Kempers uit groep 4                 
20-01  Stefan te Brake uit groep 0A              
22-01  Martin KösterHenk, vrijwilliger 
21-01  Iris Heming uit groep 1A          
22-01  Lucy Willemse uit groep 1A              
26-01  Natascha Kist-Gruel, leerkracht 
van groep 3                                                          

26-01  Sem Brouwer uit groep 7 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 
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Studiedag 
Op woensdag 22 maart zijn alle 
kinderen de hele dag vrij i.v.m. 

een studiedag van ons team. 

mailto:jeanet@beweegwijs.nl
mailto:dir@sterrenpaletvco.nl
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Sneeuwpret op het Sterrenpalet 
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BSO Report 

Als eerste: de beste wensen voor 

2017! 

In de kerstvakantie hebben we ver-
schillende activiteiten georganiseerd. 
De ene dag met een lekker klein 
clubje en op sommige dagen waren de 
groepen lekker groot 
We zorgen er altijd voor dat er op een 
BSO-vakantie dag wordt gebakken, 
geknutseld en dat er ruimte is voor 
sport en spel. 

Zo is er voor elk kind wat wils. 

Natuurlijk begonnen wij de ochtenden 
met verstoppertje in school. Dit is 
inmiddels een ware traditie en de 
kinderen vinden het te gek. 
Nu was het ook nog eens super span-
nend want doordat het buiten nog 
donker was, zijn de verstopplekken in 
de school dat ook. 

De lampen bleven lekker uit. 

Aan de grote tafel op de groep is er 
weer heel wat afgeknutseld. 
Zo zijn er sieraden gemaakt, glitter en 
glamour fotolijstjes, vuurpijlen en 
hebben de jongens een super grote 
sneeuwpop gemaakt van plastic 
bekers. Dit was een geslaagd project. 
De laatste dag van de vakantie BSO is 
er een glitter en glamour modeshow 
gehouden. 
De kinderen mochten van een vuil-
niszak hun mooiste outfit maken. Zo 
werden er broeken, truien, vestjes en 
de prachtigste jurkjes geknipt en ge-
plakt. Super gaaf !! 
Met harde muziek en een lange tafel 
als catwalk, mochten de kinderen hun 
outfit showen. Best spannend, maar 

ook erg leuk. 

In de keuken zijn er verschillende 
heerlijkheden gemaakt. Er zijn brown-
ies en kerstkoekjes gebakken, pizza 
hapjes en appelflapjes gemaakt. 

Dat was smullen !! 

Zowel buiten als binnen zijn er ver-
schillende spelactiviteiten aange-
boden: baltikkertje, kat en muis, 
moordenaartje en de zakkendans, 
blokjes voetbal. 
Genoeg spelletjes zodat de kinderen 

hun energie lekker kwijt konden. 

Het oudejaar werd afgesloten met een 
glas champagne, lekkere koekjes en 

wat vuurwerk. 

Aan het eind van de dag werd er 
samen vaak een film gekeken, werden 
er spelletjes gedaan aan tafel, werd 
er gesjoeld of er werd afgesloten met 
nog een paar potjes verstoppertje in 

de school. 

Kortom het was weer een geslaagde 
kerstvakantie met genoeg aanbod en 

te gekke activiteiten. 

Dank voor het lezen en tot de vol-

gende BSO Report! 

Groetjes, 

Rogier, Danielle, Helmi, Robin en 

Ineke 

 


