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Het is een enerverende tijd op het Sterrenpalet.  

We zijn druk met de verhuizing, we vierden in de afgelopen weken het 
Sinterklaas- en kerstfeest, gisteren zijn de eerste doosjes door de kin-
deren verhuisd, en dan hebben we nog te maken met regelingen t.a.v. 
de opvang die belemmerend zijn... 

 

 

  



Maandag 7 januari is de openingsdag en die beginnen we met een geleidelijke inloop. De kinderen mogen volgens de ‘nieuwe inloop’ (zie 
kopje ‘Inloop’) vanaf 8.05 binnenlopen. Om 8.15 uur starten zij met de leerkrachten in hun groep. Van 8.15 – 8.30 uur staat voor u de kof-
fie en thee klaar. Daarna is er, net als aan het begin van dit schooljaar, voor u de gelegenheid om van 8.30 – 9.30 uur bij uw kind(eren) in 
de klassen te kijken (gelukkig nu allemaal op één locatie J). NB: Er is deze dag geen gym!  

Voor de officiële opening van ons nieuwe schoolgebouw ’s middags vindt u een uitnodiging in de bijlage. Wij heten u als ouders van harte 
welkom! Voor de opa’s en oma’s is er een apart moment om te komen kijken in de klassen. Voor hen zetten wij deuren open op woens-
dag 9 januari. Vanaf 11.00 uur staat de koffie voor hen klaar, waarna zij vanaf 11.30 uur in de klassen van uw kind(eren) en hun kleinkin-
deren kunnen kijken. Wilt u hen hiervan op de hoogte stellen?  

 

Omdat iedereen door dezelfde deur naar binnen en buiten gaat (aan de achterkant van de school, aan de rechterkant van het gebouw), 
lijkt het ons handig dat we ruim de tijd geven aan iedereen om naar binnen te gaan. Aan iedereen willen we de gelegenheid geven om 
vanaf 8.05 uur naar binnen te gaan, zoals dat tot nu toe voor de kleuters gold. In de klassen kunnen alle kinderen met een activiteit be-
ginnen, zoals de leerkracht aangeeft. Om 8.10 uur gaat de bel. Dan wordt van iedereen verwacht naar binnen te gaan. Om 8.15 uur be-
ginnen de lessen.  

 

In de nieuwe school worden de pauzes in twee groepen gehouden, zodat het schoolplein en het buitenspelen voor iedereen overzichtelijk 
blijft. We hebben gekozen voor een ochtend- en middagpauze van beide 20 minuten (de overige pauzetijd ’s middags vindt in de groep 
plaats). ’s Ochtends hebben de groepen 3, 3 / 4, 4 en 7 pauze van 9.45 – 10.05 uur en de groepen 5, 5/6, 6 en 8 van 10.05 – 10.25 uur. De 
kleuters hebben hun eigen flexibele pauzetijden. ’s Middags hebben de groepen 1, 3, 3/4 en 7 pauze van 12.00 – 12.20 uur en de groepen 
2, 5, 5/6, 6 en 8 van 12.20 – 12.40 uur. We gaan werken volgens Beweeg Wijs, zoals we dat tot nu toe ook deden, maar waarvoor we nu 
meer mogelijkheden hebben, omdat we met alle groepen weer samen zijn. We kunnen nu elke dag met Beweeg Wijs werken, waardoor 
er een groot aanbod is voor veel speel- en leerplezier. We werken met drie pleinwachten, die we geen ‘pleinwachten’ meer noemen, maar 
‘pleincoaches’ en ‘activiteitencoaches’. De twee ‘pleincoaches’ zijn degenen die over het hele plein lopen en in de gaten houden hoe het 
gaat en beschikbaar zijn voor de kinderen. De activiteitencoach begeleidt een activiteit. Op deze manier proberen we optimaal gebruik te 
maken van het prachtige plein dat we krijgen!  

 

Helaas kregen we een teleurstellend bericht deze week. Er moest definitief besloten worden dat ons kinderdagverblijf en de peutergroep 
in de kerstvakantie nog niet mee kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie. Het is een ‘papieren’ probleem. We hebben een BV met een 
schoolbestuur en een opvangorganisatie. Dat zit ingewikkeld in elkaar. Het was ingewikkeld, maar Humanitas is een extra partij ge-
worden. Er werd ingezoomd op de nieuwe situatie en de GGD ontdekte dat details in de papieren van de verschillende organisaties niet 
overeenstemmen… dat moet wel voor het kunnen aanvragen van een LRK-nummer, dat u als ouders nodig heeft voor de aanvraag van 
de kinderopvangtoeslag. Er is een jurist ingeschakeld om goed uit te zoeken hoe het zit. Maar dit kost tijd. Alles is geprobeerd om het 
deze week nog voor elkaar te krijgen, maar toch kwam donderdag het definitieve bericht dat het echt niet gaat lukken. We hebben waar-
schijnlijk de tijd nodig tot half februari/maart. Met bijna alle betrokken ouders is al contact opgenomen. Wie nog niet bereikt is, wordt 
hierover nog persoonlijk benaderd of gebeld. We houden u op de hoogte over het vervolg!  

 

Voor de BSO kregen we een positief bericht v.w.b. de locatie. We hebben de kans gekregen om het gebouwtje aan de Klaashofweg langer 
te huren. Dat biedt extra mogelijkheden voor de BSO, als ‘verlengstuk’ van het nieuwe gebouw. Omdat het KDV en de peutergroep in de 
komende weken ook nog aan de Klaashofweg blijven, blijft de organisatie nog even zoals die nu is. Als de KDV en de peutergroep ver-
huizen, zijn de kinderen van de opvang na schooltijd mogelijk op de twee verschillende locaties, die overigens heel dichtbij elkaar liggen, 
ze zijn zichtbaar bij elkaar. Het is dan niet voor iedereen handig om de kinderen aan het eind van de dag op twee locaties op te moeten 
halen. Dat lossen wij op door de kinderen voor het ophaalmoment bij elkaar te brengen. Bovendien willen we met de kinderen van de 
BSO optimaal gebruik maken van het mooie schoolplein dat we bij het nieuwe gebouw, ook voor de opvang, krijgen.  

 

 

Zoals we u als eens eerder hebben bericht, zullen er in de nieuwe school geen koelkasten meer zijn voor de broodtrommels en bekers 
van uw kind(eren). Daarom krijgen alle kinderen een eigen (lunch)koeltas waarin zij hun broodtrommel en beker koel kunnen houden. 
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Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders en leerlingen lopend of met de fiets naar school komen. 

Voor de lopers geldt: neem het pad aan de rechterkant van de school en loop aan de linkerkant richting de ingang van de school.  

Voor de fietsers geldt: neem het pad dat rechts naast het schoolgebouw is aangelegd. Stap aan het begin van het pad af en loop vervol-
gens met de fiets aan de hand naar de fietsenrekken. Zet de fiets zoveel mogelijk achteraan in de rij en sluit zoveel mogelijk aan bij de 
vorige fietsen. De linkerrij is voor de groepen 7 en 8, de tweede van links voor de groepen 5 en 6, de derde rij van links voor de groepen 3 
en 4 en de rechterrij voor de kleuters. De fietsenrekken zijn ook gemarkeerd d.m.v. naambordjes. 

Ouders die op de fiets zijn dienen hun fiets in de rij fietsenrekken vooraan te plaatsen. Daarna kunt u via het voetpad aan de linkerkant 
van het schoolgebouw het schoolplein op lopen.  

Wij willen u vragen om bij het ophalen van uw kind(eren) op het schoolplein, vóór de fietsenrekken (en zonder fiets) te wachten. 

Voor het autoverkeer geldt voorlopig:  

Wij willen u dringend verzoeken i.v.m. de veiligheid uw auto NIET voor de school in de Prins Bernhardstraat te parkeren. 

Er wordt hard gewerkt aan de Kiss-en-ride-zone en de parkeerplaatsen aan de linkerkant van de school. Tot deze klaar zijn willen wij u 
vragen uw auto te parkeren bij de locatie aan de Huenderstraat of richting het centrum van Eibergen.  

Als u niet zelf uw kind(eren) naar school brengt maar de oppas/opa/oma/enz. wilt u ook hen dan van dit verzoek op de hoogte brengen? 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

De looproutes van de verschillende groepen zijn als volgt:  

De kleuters gaan bij de hoofdingang rechtdoor door de klapdeuren. De groepen 1A en groep 1B lopen rechtdoor, waar het lokaal van 
groep 1A aan de linkerkant is en dat van groep 1B aan het eind aan de rechterkant.  

De groepen 2A en 2B gaan na de klapdeuren van de kleuters rechtsaf. Het lokaal van groep 2A is het tweede lokaal aan de linkerkant, van 
groep 2B het derde lokaal.  

De groepen 3 t/m 8 gaan na de hoofdingang rechts door de klapdeur. De groepen 3, 3/4, 4 en 5 gaan rechts de groene trap op. Voor deze 
trap geldt: we lopen aan de rechterkant omhoog en ook aan de rechterkant weer omlaag. Groep 3 zit boven links achter de klapdeur. 
Daarnaast in volgorde de groepen 3/4, 4 en 5.  

De groepen 5/6, 6, 7 en 8 lopen in de hal rechtdoor door de rechtergang naar het trappenhuis. Daar gaan ze de trap naar boven. De 
groepen 5/6 en 6 zitten boven in deze volgorde in de gang, groep 7 zit rechtdoor aan de linkerkant en groep 8 aan de rechterkant.  

Voor het gebruik van de trappen geldt: je loopt aan de rechterkant! 

 

Voor de hele organisatie op de nieuwe locatie, waarvoor we nu keuzes hebben gemaakt, geldt: we gaan kijken of we de juiste keuzes 
hebben gemaakt, maar zullen deze na een week tot maand evalueren en eventueel bijstellen. Dus als iets niet werkt, zullen wij dat aan-
passen en daar mag u ook gerust in meedenken! Dus kom gerust met uw ideeën!  

 

 

Alle teamleden krijgen met ingang van 7 januari een nieuw e-mailadres. Dit zal bestaan uit de voorletter.achternaam@vco-oostneder-
land.nl. 

Omdat u via Mijn School contact op kunt nemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren) gaan we niet alle e-mailadressen opnoemen, 
slechts een aantal, tevens als voorbeeld hoe de mailadressen zijn opgebouwd: 

Ineke: i.neerhof@vco-oostnederland.nl (daarom komt haar mailadres dir@sterrenpaletvco.nl te vervallen). 

Alieke: a.leppink@vco-oostnederland.nl 

Mirjam: m.lefering@vco-oostnederland.nl 

Alle overige mailadressen vindt u ook in de vernieuwde Nieuwsbrief Algemene Informatie. Deze vindt u (binnenkort) terug op onze web-
site www.sterrenpaletvco.nl (onder nieuwsbrieven) of op Mijn School (onder Documenten). 
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Dit rooster stond al in het vorige Letterpalet, maar er heeft een kleine wijziging plaatsgevonden. Daarom herhalen we het nog een keer: 

Met ingang van 10 januari zijn dit de nieuwe gymtijden:  

Maandag (Pickerhal)  Donderdag (Pickerhal)  Vrijdag (gym/speellokaal)  

08.15 – 09.00 uur groep 8  08.15 – 09.00 uur groep 6  08.30 – 09.15 uur groep 2  

09.00 – 09.45 uur groep 6  09.00 – 09.45 uur groep 5/6  09.15 – 10.00 uur groep 2  

10.00 – 10.45 uur groep 5  10.00 – 10.45 uur groep 3/4  10.15 – 11.00 uur groep 1  

10.45 – 11.30 uur groep 4 en groep 3/4  10.45 – 11.30 uur groep 3  11.00 – 11.45 uur groep 1  

11.30 – 12.15 uur groep 5/6  12.15 – 13.00 uur groep 4  

12.45 – 13.30 uur groep 3  13.00 – 14.00 uur groep 5  Vrijdag (Pickerhal)  

13.30 – 14.15 uur groep 7   12.30 – 13.15 uur groep 7   

  13.15 – 14.15 uur groep 8  

 

Dit betekent voor groep 8 dat zij op maandag en groep 6 dat zij op donderdag zelf naar de Pickerhal gaan. De les begint om 8.15 uur! Op 
donderdag nemen wij de kinderen van groep 5 mee terug naar school.  

LET OP: de kinderen van de groepen 1 en 2 dienen gymschoenen te dragen in de nieuwe gym/speellokaal! Wilt u deze voor uw zoon/
dochter meenemen, voorzien van naam? De gymschoenen blijven op school, zodat wij ze elke week kunnen gebruiken.  

Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 geldt: Let bij aanschaf van nieuwe gymschoenen s.v.p. op gymschoenen met ruwe zolen. Ook 
hier zien wij graag de naam in de gymkleding.  

Denkt u eraan dat veel kinderen hard zijn gegroeid? Wij hopen dat zij na de kerstvakantie goed in hun gymschoenen passen. 
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Na de kerstvakantie zitten we dan eindelijk in de nieuwe school. 
Met meer dan 270 leerlingen was het best een puzzel om alle 
pauzes op elkaar af te stemmen. Ook hebben we in de laatste ver-
gadering gesproken over het vieren van verjaardagen, want ja.... 
moet je bij 15 leerkrachten en ondersteunend personeel nog wel de 
klassen rond laten gaan? We hebben met elkaar afgesproken dat 
ons dat wat veel lijkt.  

De nieuwe afspraak is dus, vanaf 7 januari als we in het nieuwe 
gebouw zitten, mogen de kinderen die hun verjaardag vieren 
natuurlijk in de klas trakteren. Ook de betreffende leerkracht mag 
getrakteerd worden, maar er hoeft geen aparte traktatie geregeld 
te worden voor de andere docenten. De kinderen krijgen wel een 
kaart mee, waar alle namen van de docenten op staan, maar van-
wege de effectieve leertijd en de welverdiende pauze voor de leer-
krachten, zullen ze er niet meer persoonlijk ter plekke op worden 
gezet.  

 

 

 

 

 

 

 
Op woensdag 20 februari vindt het schoolvolleybaltoernooi plaats. 
Aanvullende informatie hierover leest in het volgende Letterpalet. 

Kinderen die mee willen doen met het toernooi kunnen zich na de 
kerstvakantie bij hun leerkracht opgeven. Wilt u alvast nadenken 
of u dan ook een team zou willen coachen? Als u dit wilt/kunt dan 
kunt u die doorgeven aan Jeanet (j.habers@vco-oosternederland.nl 
of via Mijn School).  

Het toernooi wordt gehouden op woensdagmiddag 20 februari in 
de Pickerhal.  

PS: eenmaal opgegeven betekent dan ook meedoen! 

mailto:j.habers@vco-oosternederland.nl


Hier nog even een laatste verslag van het bouwteam dat mocht bouwen aan het VCO Sterrenpalet aan de Pr Bernhardstraat in Eiber-
gen. 

De laatste loodjes worden gelegd aan de buitenkant van dit mooie gerenoveerde gebouw. 

De eerste winterse buien zijn ons al gepasseerd, maar we trotseren de kou en proberen het buiten toch af te krijgen. 

De binnen-oplevering met daarbij het bliksembezoek van de twee leuke zwarte pieten is alweer een tijdje achter ons, maar de leuke 
herinnering blijft nog wel even hangen! 

Het bouwteam zelf is ook heel trots op wat er staat en heeft de gehele bouw zeer prettig samengewerkt met opdrachtgever en archi-
tect en adviseurs. 

Ook de samenwerking met onze bouwpartner WSI installatie techniek was meer dan voortreffelijk. 

Op het moment van schrijven zijn de stratenmakers en grondwerkers van Reko Raalte volop bezig met het schoolplein en de bestrating 
rondom het gebouw. 

Ook dit ziet er goed uit, al hebben ze de afgelopen dagen wel een beetje pech met de regenbuien. 

Maar deze week wordt er nog veel werk verzet en mits het een beetje droog blijft, gaat het met het schoolplein zo richting de kerst nog 
redelijk de goede kant op. 

Wij van het sterrenteam, dat mocht bouwen aan jullie mooie gerenoveerde VCO Sterrenpalet, wensen jullie allemaal een hele fijne kerst 
en een gelukkig maar vooral een gezond 2019 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bat, bedankt voor alle leuke bouwverslagen en alle medewerkers van Kormelink, WSI en alle andere bedrijven heel erg bedankt voor al 
het verzette werk!  
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In de afgelopen periode zijn er heel wat 
luizencontroles en hercontroles gedaan. Het 
leek moeilijk van de luizen en neten af te 
komen. Daarom wijzen wij u graag nog-
maals op het document dat u vindt onder 
de Documenten met informatie over 
‘Hoofdluis… en dan?’.  

Bij de laatste hercontrole van afgelopen 
maandag was de uitslag dat er alleen in 
groep 2B nog luizen en neten voorkwamen.  

Na de kerstvakantie, op woensdag 9 januari, 
wordt de hele school weer gecontroleerd. 

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

Bij voorbaat dank. 

 

We kunnen terugkijken op een succesvol 
basketbaltoernooi van het Sterrenpalet! 
Alle lof voor de negen teams die sportief 
hebben gestreden voor het beste resultaat! 
En wat een plezier hebben jullie getoond. 

Wij zijn zeer trots op de resultaten die de 
teams hebben neergezet. 

Wij willen alle, fanatieke, coaches en de 
organisatie van de Pickerreds hartelijk 
bedanken voor jullie inzet! 

De Pickerreds bieden de winnaars van het 
schoolbaksetbaltoernooi de mogelijkheid 
deel te nemen aan het NK in 2019. Dit be-
tekent dat het meisjesteam van groep 7-8  
van deze mogelijkheid gebruik mag maken. 

Zodra hierover meer informatie bekend is, 
brengen wij jullie hiervan op de hoogte. 

 

 

 

◄ Persfoto: Het meidenteam van 
groep 8 heeft een eerste plek 
weten te behalen 



Eergisteren vierden we samen het kerstfeest in de Oude Mattheüskerk.  
Alle kinderen hebben geschitterd en samen met de hele organisatie is er een geweldige kerstviering neergezet! Alle kinderen en mede-
werkers bedankt!  
Wij willen alle ouders en andere betrokkenen die hebben geholpen, op welke manier dan ook, heel hartelijk danken! Extra dank gaat uit 
naar het B en C-orkest van muziekvereniging Excelsior die voor de muzikale begeleiding hebben gezorgd. Het was super! 
De collecte voor de Wensambulance heeft maar liefst bijna 500 euro opgebracht, dat we tot dat bedrag zullen aanvullen. Dit fantastische 
bedrag zullen we naar de Stichting overmaken.  
Er zijn op de avond veel foto’s gemaakt, teveel om in een foto-album op Mijn School te plaatsen. Om de privacy te waarborgen, vindt u 
binnenkort op Mijn School een link naar een foto-album waar u de foto’s kunt downloaden. 
 

Dit jaar hebben onze leerlingen deelgenomen aan de actie Wandelen voor Water. Onder Documenten op Mijn School vindt u een nieuws-
brief over de stand van zaken betreffende dit project. 
 

 

◄ Catherina, ons sponsorkind, wenst ons 
fijne kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar. 

Ook in de nieuwe school zamelen wij geld 
in voor Catherina. Het geld wordt ge-
bruikt voor onderwijs maar ook voor an-
dere kinderen in haar omgeving. Helpen 
jullie ook in het nieuwe jaar weer mee 
met sparen? 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemaakt door een leerling van 
groep 3 ► 
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Woensdag 16 januari staan de oud papier-
containers weer op de schoolpleinen van de 
nu oude locaties Huenderstraat en Ketter-
inksteeg. Helpt u ook dit keer mee om de 
container goed gevuld te krijgen? 

Alvast bedankt ! 

 

Nu de verhuizing van de nieuwe school zo 
dichtbij komt, maakt een kleuter zich toch 
ernstige zorgen: "Welke juf krijg ik dan?" Het 
was nog niet helemaal duidelijk dat ook de 
juf meeverhuist naar de nieuwe locatie! 



Eind november hebben ouders informatie ontvangen over de nieuwe tarieven voor de Kinderopvang en BSO vanuit VCO Kinderdomein. 
Hierin is te lezen dat de tarieven worden aangepast. Welke invloed dit voor iedereen heeft, is mede afhankelijk van het inkomen, het 
aantal af te nemen uren en het aantal kinderen.  

Een grote verandering vanuit VCO Kinderdomein is, dat het 48 wekenpakket per 1 januari 2019 niet meer kan worden afgesloten. 
Bestaande contracten blijven behouden, maar het tarief van dit pakket stijgt meer dan de overige pakketten. Wij zijn het hier niet mee 
eens en graag vernemen wij van ouders hoe zij dit ervaren. Jullie reactie vernemen wij graag uiterlijk 20 januari 2019, zodat wij dit als 
OuderCommissie terug kunnen koppelen aan VCO Kinderdomein.  

Aanvullende informatie over de tariefwijzigingen kan je vinden op de website van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang 
(www.boink.info). Wij zijn als commissie lid van deze vereniging.  

Ons mailadres is ocopvang@sterrenpaletvco.nl, maar je kan ons ook aanspreken op het schoolplein.  

Iedereen fijne feestdagen toegewenst en dat we ook volgend jaar een fijne periode op de Kinderopvang en BSO van het Sterrenpalet   
mogen beleven.  

Groeten, 

Cecilia Knapper, Dana Olde Nordkamp, Erika Stokkers, Jeroen Siemerink en Wendy Woertman 

Met kerst vieren we met elkaar de geboorte van Jezus. Zijn wiegje stond in een stal, een hele vreemde plek voor een baby. En het was 
best druk in die stal! Jozef en Maria kregen veel kraamvisite. Ook mensen die je daar niet zou verwachten: engelen,  herders en koningen. 
Maar bij Jozef, Maria en het kindje Jezus is blijkbaar iedereen welkom, niemand staat buiten spel.  Dat geldt ook bij het kinderkerstfeest 
in De Oude Mattheüs. Iedereen is welkom!  Jeugdgroep Gôh?! en de jeugdraad hebben een heel bijzonder kinderkerstfeest voorbereid. 
Kom zelf maar kijken en meedoen! We beginnen om 19.00 uur in De Oude Mattheüs. Na afloop is er ranja of chocomel en een traktatie 
en voor alle kinderen van de basisschool een attentie. Je bent van harte welkom! 

 

Alle spullen staan ingepakt met een sticker erop om in de juiste ruimtes geplaatst te worden. In de komende week wordt alles verhuisd 
door een verhuisbedrijf. Na de jaarwisseling hopen wij alles in te richten, zodat alles klaar is om op 7 januari het nieuwe gebouw te 
openen en in onze prachtige nieuwe omgeving te spelen en leren. 

We wensen jullie voor de komende twee weken een heel fijne vakantie, gezegende feestdagen en een goede jaarwisseling. Tot in het nieuwe jaar aan de Prins Bern-
hardstraat!  
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We feliciteren iedereen die deze week 
en volgende week zijn/haar verjaardag 
viert. 

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

 uitnodiging opening nieuwe school  

 nieuwsbrief Wandelen voor Water  

 

In groep 1B verwelkomen we Jill, zij is het 
zusje van Nout. In groep 2B verwelkomen 
we  Pim en in groep 4 verwelkomen we 
Juul. Pim en Juul zijn broer en zus. Welkom 
op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij 
ons op school!  

Op de BSO verwelkomen we Sheldon. Wij 
wensen jou een heel fijne speel- en leertijd 
toe! 

http://www.boink.info
mailto:ocopvang@sterrenpaletvco.nl

