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AUGUSTUS 2016  

                 Algemene Informatie 

Schooljaar 2017-2018

Groep 1-2A:  
Marit Loman (maandag + dinsdag)

Trudie Schokkin (woensdag t/m vrijdag)  

 

Groep 1-2B:  
Lynn ter Bals (de hele week)  

 

Groep 1-2C:  
Carla Bennink (maandag)                         

Bea ter Borg (dinsdag t/m vrijdag) 

 

Groep 3: 
Alies Knoef (maandag/dinsdag/vrijdag) 

Audry Theissen (woensdag + donderdag)  

 

Groep 4:  
Micha Hoekstra (maandag/dinsdag/ 
vrijdag)                                                 

Debbie Siers (woensdag + donderdag)  

 

Groep 5:  
Annie de Vries (maandag/dinsdag/ 
woensdag om en om)                               
Maartje Hofstede (donderdag/vrijdag / 

woensdag om en om) 

 

Groep 6: 
Joyce ten Elzen (maandag/dinsdag/ 
donderdag/vrijdag)                                        

Laura Schopman (woensdag)  

 

Groep 7:  
Marian Woolderink (maandag + dinsdag 
+ vrijdag)                                               
Joanne ten Hove (woensdag + donder-

dag)  

Groep 8:  
Erik Wolterink (hele week)  
 
Leerkracht bewegingsonderwijs: Jea-
net Habers (maandag en donderdag) 
 
Interne begeleider: Laura Schopman  
 
Directeur: Ineke Neerhof 
 
Administratie: Mirjam Lefering 
(donderdag) 
 
Conciërges:  
Mark KösterHenke (elke ochtend op 
locatie Huenderstraat) 
Klaas Snijder (elke donderdag op loca-

tie Beukenlaan) 
 

 

 
 
 
 

Peutergroep 
en BSO: 
 Daniëlle Karel  

 Cora Kuiper 

 Rogier Assink 

 Robin ter Maat (tevens Beweeg 

Wijs functionaris)  

 Ineke van Slooten  

 



Contact  
U kunt de leerkracht(en)/groeps-leider
(s) van uw kind altijd bereiken via mail 
en natuurlijk kunt u voor of na 
schooltijd altijd binnen lopen. Via Mijn 

School kunt u ook berichten versturen. 

Tijdens schooltijden zijn wij te 
bereiken via het telefoonnummer 0545-

471550.  

Als u Ineke Neerhof wilt bereiken kan 
dat via haar mobiele nummer 06-

12643247 of via dir@sterrenpaletvco.nl 

 

 

 

 

Bereikbaarheid 

locaties  
Het centrale post- en contactadres van 
het Sterrenpalet is op de locatie 
Huenderstraat. Het postadres is: IKC 
Het Sterrenpalet, Huenderstraat 51, 
7151 DB. Het centrale telefoonnummer 
is: 471550. Voor ziekmeldingen of con-
tact met de leerkrachten van de boven-
bouw (groep 6 t/m 8) kunt u het tele-
foonnummer van de locatie Beukenlaan 

gebruiken: 472372.  

 

 

Continurooster 

2017-2018 
maandag 8.15 - 14.15 uur 
dinsdag 8.15 - 14.15 uur 
woensdag   8.15 - 12.00 uur 
donderdag 8.15 - 14.15 uur 
vrijdag 8.15 - 14.15 uur (gr.3-8) 
vrijdag 8.15 - 12.00 uur (gr.0/1/2) 

Peutergroep: 

Dinsdagochtend 8.30-11.30 uur  

Vrijdagochtend 8.30-12.00 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakanties en 
vrije dagen 

2017-2018 
Herfstvakantie: 23 t/m 27 oktober 2017 

Kerstvakantie:   25 december 2017 t/ m 

5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie:      26 februari t/m 

2 maart 2018 

Goede Vrijdag:         30 maart 2018 

Pasen:    2 april 2018 

Koningsdag:            27 april 2018 

Meivakantie:   30 april t/m 11 mei 2018  

Hemelvaart:             10 mei 2018 

Pinksteren:             21 mei 2018 

Zomervakantie:         16 juli t/m 24 

augustus 2018 

 

Sinterklaas 5 december 2017: groep 1/2 

vanaf 10.00 uur vrij 

Studiedag: vrijdag 2 februari 2018 

Laatste schooldag 13 juli 2018: alle 

groepen vanaf 12.00 uur vrij 

 Mailadressen teamleden 
Trudie Schokkin: t.schokkin@sterrenpaletvco.nl  

Marit Loman: m.loman@sterrenpaletvco.nl  

Lynn ter Bals: l.terbals@sterrenpaletvco.nl  

Carla Bennink: c.bennink@sterrenpaletvco.nl 

Bea ter Borg: b.ter borg@sterrenpaletvco.nl 

Alies Knoef: a.knoef@sterrenpaletvco.nl  

Audry Theissen: a.theissen@sterrenpaletvco.nl 

Micha Hoekstra: m.hoekstra@sterrenpaletvco.nl  

Debbie Siers: d.siers@sterrenpaletvco.nl 

Annie de Vries: a.de vries@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  

Joanne ten Hove: j.tenhove@sterrenpaletvco.nl 

Erik Wolterink: e.wolterink@sterrenpaletvco.nl  

Jeanet Habers: j.habers@sterrenpaletvco.nl   

Rogier Assink: r.assink@sterrenpaletvco.nl 

Rieke Welink: r.welink@sterrenpaletvco.nl 

Mirjam Lefering: admin@sterrenpaletvco.nl  

Mark KösterHenke: concierge@sterrenpaletvco.nl  

IB-er: ib@sterrenpaletvco.nl  

BSO: bso@sterrenpaletvco.nl 

Peuteropvang: peutergroep@julianavco.nl 
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Bewegings-

onderwijs 
De gymtijden voor het nieuwe 

schooljaar zijn:  

Maandag (in de Pickerhal) 
08.15 - 09.00 uur  groep 8  
09.00 - 09.45 uur  groep 3  
10.00 - 10.45 uur  groep 4  
10.45 - 11.30 uur  groep 5 
11.30 - 12.15 uur  groep 7  
13.15 - 14.15 uur  groep 6  
 
Donderdag (in de Pickerhal) 
08.15 - 09.15 uur  groep 6  
09.00 - 10.00 uur  groep 4  
10.15 - 11.00 uur  groep 5  
11.00 - 11.45 uur  groep 2 
12.45 - 13.30 uur  groep 3 
13.30 - 14.15 uur  groep 8 
 
Vrijdag (in ‘t Simmelink) 
13.30 - 14.30 uur  groep 7 (samen met 
groep 6-7 van de Juliana) 
 
Dit betekent voor groep 8 dat zij op 
maandag en dat groep 6 op donderdag 
zelf naar de Pickerhal gaan. Let op de 
les begint om 8:15 uur!  
 
Op maandagmiddag kunnen de kinde-
ren van groep 6, voor zover dat nodig 
is, worden opgehaald bij de Pickerhal.  
Op donderdagmiddag gaan de kinde-
ren van groep 8 zelfstandig naar huis 
vanaf de Pickerhal. 
 
We realiseren ons dat u als ouders uw 
kinderen niet op twee plekken kunt 
ophalen. We blijven wachten totdat u 
er bent of uw kind wordt door de leer-
kracht teruggebracht naar school. 
 
Zorgt u ervoor dat uw kind zijn/haar 
gymspullen meebrengt, dat sieraden 
op gymdagen zoveel mogelijk thuis 
worden gelaten?  
Bij de aanschaf van gymschoenen vra-
gen wij u erop te letten dat deze een 
stevige, niet al te gladde zool heb-
ben ! 
NB: In de eerste schoolweek is er op 
maandag nog geen gym, maar vanaf 
de donderdag gaan de groepen naar 
de Pickerhal, tenzij er in de klas 
wordt vermeld dat er buiten gegymd 
zal worden. De gymlessen starten dus 

op donderdag 31 augustus!  

Van naam 

voorzien 
Graag zouden wij zien dat de gymkle-
ding is voorzien van de naam van uw 
kind! Dit voorkomt veel verwarring na 
een gymles. 
Datzelfde geldt voor bekers, brood-
trommels en andere eigendommen die 
mee naar school gaan. 

 

 

Schoolafspra-
ken 
Voor het handhaven van een veilige 
en ordelijke sfeer hebben we een 
aantal schoolafspraken, waarbij ook 
de "Doe-je-best-regels". U vindt alle 
afspraken op het info-bord, maar wij 
herhalen ze hier nog even voor u: 

 Veiligheid eerst!                                                                                           

 Doe je best!                                                                                                   

 Iedereen hoort erbij.                                                                                           

 Wees zuinig en netjes.                                                                             

 Handen thuis.                                                                                                

 Laat weten waar je bent.                                                                                 

 Eerlijk duurt het langst.                                                                                  

 Pas op je woorden!                                                                                             

Deze regels hangen in iedere klas cen-
traal. De drie kernwoorden die hierbij 
horen en die we de kinderen leren 
zijn: respect, veiligheid en verant-

woordelijkheid. 

Het is fijn als u hiervan op de hoogte 
bent en er aan mee wilt werken.  
 
 
 
 
 
 

Aanvang 

school 
Kinderen zijn vanaf 8 uur welkom op 
het schoolplein. Voor die tijd liever 
niet, zodat onze conciërges, Mark en 
Klaas, rustig hun werkzaamheden op 
het plein kunnen afhandelen. Om 8.10 
uur gaat de eerste bel waarna de kin-
deren naar hun klassen gaan, zodat 
om 8.15 uur de lessen kunnen begin-
nen. 

Vanaf 8.00 uur is er pleinwacht.  

Ook in de pauze van 10.15 - 10.30 uur 
en van 12.15- 12.45 uur zijn er twee 

leerkrachten op het schoolplein. 

 

Mijn School  
Om het contact met u snel en makke-
lijk te laten verlopen maken wij ge-
bruik van ‘Mijn School’. Mijn School is 
een intranet dat alleen toegankelijk is 
voor de ouders en kinderen van ons 

kindcentrum.  

Mocht u een nieuw e-mailadres gekre-
gen hebben, dan horen wij dat graag! 
Wilt u dit dan doorgeven aan de ad-
ministratie? Het mailadres hiervoor is: 
admin@sterrenpaletvco.nl. Ook 
overige veranderingen zoals een 
nieuw (mobiel) telefoonnummer, 
adreswijziging, allergieën e.d. verne-
men wij graag via dit mailadres dan 
kunnen wij die wijziging(en) in onze 

administratie doorvoeren.  
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Locaties 
Zoals bij u bekend gaan de groepen 1 
t/m 5 naar de locatie aan de Huender-
straat en de groepen 6 t/m 8 naar de 
locatie aan de Beukenlaan. Omdat u 
uw kinderen mogelijk naar twee ver-
schillende locaties moet brengen, 
hebben we hiervoor het volgende be-
dacht: ’s morgens om 8:00 uur staat 
er aan de Huenderstraat (bij de 
hoofdingang van de school) iemand 
klaar met wie de kinderen (voor zover 
u of uw kind dat wilt) mee kunnen 
fietsen. 
 

Vervoer naar 

school 
Beide locaties 

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. 
 

Locatie Huenderstraat 

Het liefst zien we alle kinderen lekker 
lopend naar school komen, maar ook 
wij begrijpen dat enkele kinderen dan 
wel zeer vroeg van huis moeten. Deze 
regel is ingesteld om te voorkomen 
dat er te veel fietsen in het fietsen-
hok komen te staan en er daardoor 
onvoldoende ruimte is om alle fietsen 
te kunnen plaatsen. Voor kinderen die 
wél met de fiets moeten is dat erg 
vervelend ! 
Daarnaast geldt: 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 ! 
Alle fietsen en stepjes dienen in het 
fietsenhok te worden geparkeerd. 
Die van de kleuters mogen niet onder 
of voor de brandtrap gezet worden!  
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u deze regels ook aan uw oppas
-ouder(s)/opa's/oma's doorgeven ? 

 

Veilig ver-

voeren van 

kinderen on-

der schooltijd 
Wij willen graag veilige uitstapjes 
maken met de kinderen. 
Als wij ouders vragen om mee te  rij-
den, willen we graag weten hoeveel 
kinderen bij u achter in de auto kun-
nen en hoeveel zitverhogers u zelf 
heeft. 
Kinderen boven de 1.35 meter hoeven 
geen  zitverhoger en kinderen jonger 
dan 12 jaar vervoeren we liever niet  
voor in de auto. Dit i.v.m. een airbag 
in de meeste auto's. 
De school heeft inmiddels een aantal 
zitverhogers in haar bezit, maar  als 
dit aantal tekortschiet, kunt u ge-
vraagd worden om  een zitverhoger 

mee te geven aan uw kind. 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  
Onze nieuwsbrief, het Letterpalet, 
verschijnt om de twee weken. De 
nieuwe activiteitenkalender verschijnt 
voor het begin van de nieuwe maand. 
U ontvangt beiden via basisschoolnet 
en kunt deze tevens terugvinden op 

onze website.  

 

Schoolgids  
Op de website van onze school vindt u 
binnenkort onze schoolgids. "Nieuwe" 
ouders ontvangen de schoolgids op 
papier in de informatiemap. Een ver-
zoek voor een gedrukt exemplaar kunt 
u bij de directie van de school indie-

nen. 

 

Website 
U vindt ons op 
www.sterrenpaletvco.nl. Daarnaast 
maken wij gebruik van Facebook en 

Twitter.  

 

Fotomomenten  
Er worden veel foto's gemaakt tijdens 
activiteiten van onze school. Een aan-
tal verschijnen op Mijn School en een 

deel verschijnt op onze website. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sterrenpaletvco.nl
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Verjaardagen 
Op school wordt de verjaardag van de 
kinderen in de klas gevierd. Er wordt 
voor de kinderen gezongen en de 
kleuters krijgen een feestmuts. De 
kinderen trakteren alleen hun eigen 
groep en mogen met 2 andere kinde-
ren naar de meesters en juffen om 
hen een traktatie te geven. In groep 1
-2 mag een tekening gemaakt worden 
voor jarige ouders en grootouders. U 
kunt dit met de leerkracht van uw 
kind overleggen. 
Om alles zo gezond mogelijk te hou-
den, juichen wij een gezonde trakta-
tie (ook voor de meester en juffen) 
van harte toe. 

 

Luizencontrole  

Op de maandag of dinsdag na elke 
vakantie doen onze “luizenmoeders” 
een luizencontrole. Op deze manier 
weten we of er luizen en/of neten 
zijn en kunnen we meteen met de 
aanpak beginnen om zoveel mogelijk 
verspreiding hiervan te voorkomen. 
Mochten er luizen/neten gevonden 
worden, dan krijgen desbetreffende 
ouders bericht en zal er soms een 

extra luizencontrole gedaan worden.  

Wilt u deze dagen rekening houden 
met de haardracht van uw kind(eren)? 
Het is zonde om ingewikkeld en mooi 
vlechtwerk uit elkaar te halen en 
teveel gel maakt de controle zeer 
lastig. Bedankt alvast voor uw medew-

erking!  

 
 

Zendingsgeld 
Ook dit schooljaar willen wij geld in-
zamelen voor ons sponsorkind Catheri-
na. Het geld wordt gebruikt voor on-
derwijs maar ook voor andere kinde-
ren in haar omgeving.  
Iedere maandagmorgen gaat in elke 
groep een spaarpot rond, waar de 
kinderen het geld in kunnen doen. 
Samen hopen we een mooi bedrag te 
sparen. 

 

 

 

Dokter/

tandarts 
We willen u vragen 
om dokters- en tand-

artsbezoeken zo veel mogelijk buiten 
schooltijd te plannen. Mocht dit om 
een of andere reden niet lukken dan 
graag zo veel mogelijk aan het begin 
of eind van de schooldag. 
 

Inzameling 

We verzamelen ook dit jaar van alles om 
de schoolkas (van de ouderraad) te  
spekken. Hierdoor kunnen we voor spelle-
tjes e.d. sparen. 
Wat sparen wij allemaal: 
1. Kleine huishoudelijke apparaten die het 
niet meer doen. (Let op: GEEN computer-
apparatuur!) Deze kunt u deponeren in 
één van de groene bakken in de hal; 
2. Oude mobiele telefoons en cartridges. 
Deze kunt u deponeren in één van de 
groene dozen in de gang; 
3. Batterijen. Deze kunt u deponeren in de 
blauwe inleverton in de hal van school.  
4. Oude kleding. Deze kunt u in gesloten 
zakken deponeren in de kledingcontainer; 
Dit geldt voor beide locaties. 
  
Ook zamelen we oud papier in. Dit wordt 
aan de Huenderstraat in de schuur naast 
de fietsenstalling verzameld.  
's Morgens van 8.00 -11.00 uur staan bij 
beide hekken van het schoolplein karren 
waarin u uw oud papier kunt doen. Dit 
wordt dan in de schuur gezet. Buiten die 
tijden kunt u natuurlijk ook uw oud papier 
nog in de schuur kwijt. De sleutel kunt u 
aan Mark of één van de leerkrachten vra-
gen. Met de opbrengst van het oud papier 
kunnen  extra activiteiten gedaan worden. 
Helpt u ons mee ? 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 
hiervoor Mark benaderen of mailen:   
concierge@sterrenpaletvco.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen 
dan bent u altijd van harte 

welkom!  

Wij wensen u en uw kind(eren) 

een schitterend schooljaar toe!  

Hartelijke groet! Team het Ster-
renpalet  
 

 

 

 

 

 

 
 


