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Hoera, we gaan 

bouwen! 
Afgelopen dinsdag waren we met het 
bestuur en een aantal collega’s van de 
Juliana en het Sterrenpalet aanwezig 
bij de gemeenteraadsvergadering, 
waarin opnieuw de ‘aanvullende kre-
dietaanvraag voor de vernieuwbouw’ 
van onze nieuwe school werd behan-
deld. Volgens de agenda was het een 
hamerstuk, maar toch vonden wij het 
besluit van de gemeenteraad net als u 
spannend tot het laatste moment… En 
toen… viel de hamer, wat betekende 
dat de gemeenteraad akkoord ging met 
de kredietaanvraag. En dat wil zeggen 
dat we kunnen gaan bouwen aan de 
nieuwe school!!! Hier zijn we heel blij 
mee, omdat we daarmee de gemaakte 

plannen kunnen gaan realiseren. Om 
dit te vieren hebben we woensdagmor-
gen op tompoucejes getrakteerd, 
waarvan we symbolisch een bouwwerk 
hadden gemaakt. Op dit moment 
wordt er een planning gemaakt voor de 
sloop- en bouwwerken. We houden u 
op de hoogte van alle ontwikkelingen 
en zeker zullen we daar ook de kinde-
ren bij betrekken. Het hele volgende 
schooljaar wordt nog 
gebruikt voor de bouw, 
waarna we in augustus 
2018 het nieuwe 
schooljaar in het nieu-
we gebouw te begin-
nen. Als u nieuwsgierig 
bent naar de bouwte-
keningen: u kunt deze 
bekijken in de hal. 
Heeft u aanvullende 
ideeën hiervoor, dan 
horen we die graag! 

Sámen bouwen we aan ons nieuwe 

kindcentrum!  
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Fusietraject 
nog steeds op 

koers 
De feitelijke en formele besluitvor-
ming over de fusie van de Juliana en 
het Sterrenpalet komt steeds dichter-
bij. In het voorjaar zal er een defini-
tief besluit vallen rondom de fusie. 
Deze wordt goed voorbereid. De leer-
krachten zijn het afgelopen half jaar 
druk geweest met inventariseren, 
afstemmen en keuzes maken. Inmid-
dels liggen er mooie en realistische 
plannen voor de nieuwe school.              
We houden u steeds op de hoogte en 
willen in april weer een informatie-
avond voor ouders organiseren, name-
lijk op dinsdag 11 april (tijd en plaats 
hoort u nog van ons).                               

Zet u deze avond vast in uw agenda? 

Ook bij de gemeente wordt gewerkt 
aan de realisatie van het gebouw. De 
kink die in de kabel zat is er inmiddels 
uit en samen werken we nu richting 
de nieuwe huisvesting in het "oude" 
Assink Lyceum. De gemeente is bezig 
de middelen (lees: geld) te verzame-
len en wij hebben er vertrouwen in 

dat het goed komt. 

Zo werken verschillende mensen op 

meerdere fronten aan die nieuwe 
school. Het zal een Kindcentrum wor-
den met veel voorzieningen voor kin-

deren met verschillende talenten.  

Ouderbetrok-
kenheids-

onderzoek  
Zoals u in het vorige Letterpalet heeft 
kunnen lezen, worden er op alle scho-
len van VCO weer onderzoeken wor-
den uitgevoerd onder personeel, ou-
ders en leerlingen. Op het Sterrenpa-

let starten deze vandaag.  

U ontvangt vandaag per e-mail een 
uitnodiging om deel te nemen aan het 
ouderbetrokkenheidsonderzoek. Het 
onderzoek 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 
vandaag de een uitnodiging ontvangen 
heeft van de School & Innovatie Groep 
met als onderwerp "Uitnodiging ouder-
betrokkenheidsonderzoek"! De uitno-
diging kan namelijk ook in de spam 
box terecht komen. Dit is helaas niet 

te voorkomen. 

Wij vinden het fijn als u mee wilt 
doen aan het onderzoek! Uw mening is 
voor ons en het onderwijs voor uw 

kind van belang!  

Info-uur 
Dinsdag 31 januari is er een info-
uur van 20.00-21.00 voor alle ouders 
van de kleutergroepen. Deze avond 
wordt georganiseerd door Marit 
(vanuit haar opleiding Master SEN) en 
het hoofdthema zal "begrijpend luiste-
ren bij kleuters" zijn. Naast dat er 
informatie wordt gegeven over de 
ontwikkeling, worden er praktische 
tips gedeeld waarmee u thuis de ont-
wikkeling van begrijpend luisteren op 
een leuke en simpele manier kunt 

stimuleren. Van harte welkom!  

Uitnodiging 

koffie-inloop 
Op maandag 6 februari is er, van 8.15 
– 9.15 uur weer een koffie-inloop, dit 
keer 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. 

 

 

 

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 1 t/m 5 
kunnen zich hiervoor opgeven bij juf 
Jeanet, via Mijn School of 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. 

 

Boerderijbe-

zoek groep 3-4 
Op vrijdag 10 februari gaat groep 3-4 
de boerderij van Gijs en zijn familie 
bekijken! Hiervoor zoeken we nog 

ouders die willen rijden! 

We vertrekken om 12.45 uur bij school 
en komen rond 14.15 uur weer terug 

op school. 

U kunt zich hiervoor aanmelden via 
Mijn School. U klikt dan bij de agenda 
op de blauwe balk met de tekst 
"Aanmelden mogelijk" of door een 
mailtje te sturen naar 
a.knoef@sterrenpaletvco.nl. Wilt u 
even vermelden hoeveel kinderen er 

mee kunnen rijden? Alvast bedankt! 

 

Even in 
uw agen-
da note-

ren... 
Dinsdag 11 april informatieavond inza-

ke fusie 

mailto:jeanet@beweegwijs.nl
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Uitnodiging 10 
minuten ge-

sprekken 
Op dinsdag 14 februari en woensdag 
15 februari vinden de 10-minuten-
gesprekken plaats. U zult hiervoor 
eind volgende week een uitnodiging 
ontvangen van de leerkracht(en) van 
uw kind(eren) via Mijn School. Aan-

melden kan t/m vrijdag 10 februari.  

 

Leef Wijs 
Het volgende thema van Leef Wijs 
gaat over tussendoortjes. Marlie zal in 
de klassen weer een les geven over 
verschillende tussendoortjes. Op dins-
dag 14 februari tijdens de 10 minu-
tengesprekken staan Marlie en Moni-
que voor u klaar met een informatie-
kraam in de hal aan de Huenderstraat. 
Hier zullen zij allerlei dingen presen-
teren over tussendoortjes en voor 
vragen, opmerkingen of leuke ideeën 
kunt u hier terecht. Marlie en Monique 
nodigen u van harte uit om een kijkje 

te nemen bij de kraam. 

 

Volleybaltoer-

nooi 
Wij zijn nog op zoek naar coaches 
voor het volleybaltoernooi dat op 
woensdag 22 februari zal plaatsvin-
den. U kunt zich hiervoor aanmelden 
bij Jeanet via Mijn School of via het 

mailadres jeanet@beweegwijs.nl. 

 

Eieractie 
Ook dit jaar houden we een eieractie.  

In de periode vóór Pasen kunt u op 
school doosjes eieren bestellen (voor 
u zelf, maar misschien ook voor fami-

lie of vrienden).  

In maart krijgen de leerlingen hier-
voor een formulier mee waarop u kunt 

aangeven hoeveel doosjes eieren u 

wilt bestellen. 

De opbrengst van de eieractie zal on-
der andere worden gebruikt voor de 
organisatie van de schoolreisjes, zodat 
de kosten voor de ouders niet verder 

zullen stijgen. 

We willen jullie vragen om lege eier-
dozen te bewaren, zodat we deze 
kunnen gebruiken om alle eieren in te 
pakken. Deze kunnen worden ingele-

verd bij Mark. 

Alvast bedankt voor jullie medewer-

king! 

De ouderraad. 

 

Open huis! 
Afgelopen woensdag hadden wij open 

huis voor "nieuwe ouders". 

Er was meer belangstelling dan ver-
wacht! De ouders ontvingen we met 
een kopje koffie of thee. Daarbij kre-
gen zij een mini-tompouce 
(bouwsteentje i.v.m. de bouw van de 
nieuwe school) aangeboden. De ou-
ders kregen een rondleiding door de 
school, die gedaan werd door enkele 
ouders van de MR en OR. In elke klas 
werd door de leerkracht van die groep 
verteld hoe we op school werken. 
Natuurlijk kregen de ouders bij ver-
trek de informatietas aangeboden. 
Mocht u in uw omgeving nog andere 
mensen kennen die belangstelling 
hebben voor het Sterrenpalet, dan is 
er ook voor hen een informatietas af 
te halen. Er zijn te allen tijde tassen 
beschikbaar. Hiervoor kunt u terecht 

bij Ineke of bij Mark. 

 

Nationale 

voorleesdagen 
Van 25 januari t/m 4 februari vinden 
de Nationale Voorleesdagen plaats. 
Een mooie gelegenheid om extra aan-
dacht te geven aan voorlezen. want 
het is niet alleen gezellig en leuk, 
maar ook heel belangrijk voor de ont-

wikkeling van uw kind! 

Tijdens deze dagen staat bij de kleu-
ters het Prentenboek van het Jaar (De 
kleine walvis) centraal. Ze doen er 
allerlei activiteiten bij, zoals knutse-
len, verven of dansen. Maar er is nog 

meer! 

Onze voorleeskampioenen van groep 7 
en 8, Tjidde en Merrin, hebben 
woensdag voorgelezen aan de groepen 
1, 2, 3 en 4. Juf Alieke (van IKC Julia-
na) heeft in groep 5 voorgelezen en in 
de bovenbouw zal juf Ineke nog ko-
men voorlezen. Zo wordt voorlezen 

elke dag een feest! 
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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


Schaatsplezier 
Gisteren hebben de kinderen van de 
bovenbouw gebruik mogen maken van 
de schaatsbaan in het Openluchtthea-

ter.  

Wij willen de vrijwilligers van het 
Openluchttheater heel hartelijk be-
danken dat zij de schaatsbaan speci-
aal voor ons open hebben openge-

steld! 

 

Oud papier 
Met hulp van een aantal ouders en 
met name van de kinderen uit groep  
7 en 8 is het ook dit keer gelukt om de 
oud papier container weer goed ge-

vuld te krijgen.  

Allemaal heel hartelijk bedankt !  

Minette Onnink 

 

Verkeersregels 
locatie    

Huenderstraat 
Graag willen wij nog een keer de ver-
keersregels benadrukken die wij heb-
ben ingesteld in het belang van de 

veiligheid van onze leerlingen: 

Komt u met de auto dan dient u uw 
auto te parkeren aan de Klaashofweg 

of Irenestraat.  

De fietsers onder ons mogen de fiets 
parkeren op de stoep aan de Huender-
straat en dan daar het schoolplein 
oplopen. U mag ook de fiets meene-
men het plein op vanaf de Huender-
straat en lopen over het plein, de 
fiets vasthouden en dan s.v.p. dezelf-

de weg terug. 

Dus geen auto's aan de Huenderstraat 
en niet met de fiets vanaf de Klaas-

hofweg/Irenestraat het plein op ! 

Voor de locaties Huenderstraat en 

Beukenlaan geldt: 

Er mag op het schoolplein niet ge-
fietst worden. Als kinderen en/of ou-
ders op de fiets naar school komen, 
dan willen we graag dat men lopend 
met de fiets aan de hand het school-

plein opkomt en afgaat.  

Wilt u deze regels ook aan uw oppas-

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

 

Gezocht 
Wie is de eigenaar van dit horloge? 
Het ligt al een tijdje in de personeels-

kamer te wachten op jou! 

Je kunt hem ophalen bij Mark. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

01-02  Loïs Koldeweij uit groep 4               
02-02  Jamillo Kroon uit groep 5              
06-02  Danielle Karel van VCO Kinder-
domein                                               
06-02  Amara Zuthof uit groep 5                  
07-02  Tristan Vrieze uit groep 6                   
07-02  Noortje Bruijn uit groep 1A                
08-02  Germen Kruisselbrink uit groep 
7                                                                    
08-02  Celeste Heinen uit groep 1A                  

09-02  Robin de Bruin uit groep 4 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 
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Prietpraat 
Juf is in gesprek met een kleuter: 

"Juf, ik weet wat ik worden: een 

loonbedrijf!" 

Juf: "Waar werkt papa dan?" 

"O, ergens waar je geld kan verdie-

nen!" 


