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Op maandag 18 februari vinden voor álle groepen (van babygroep t/m groep 8) de10-
minuten-gesprekken plaats om de ontwikkeling en het rapport van uw kind te bespreken.   

De ouders van groep 1 t/m 8 zullen hiervoor vandaag van de leerkracht(en) via Mijn 
School een uitnodiging ontvangen (onder Oudergesprekken). Aanmelden kan t/m vrijdag 15 
februari.   

U krijgt niet gelijk een bevestiging van de inschrijving, maar er verschijnt later in het scherm 
wel een melding van de reservering.  

Ook kunt u de afspraak controleren door, nadat u zich heeft aangemeld voor de gesprekken, 
daarna even uit te loggen en vervolgens opnieuw in te loggen. Dan  krijgt u te zien op welk 
tijdstip u een afspraak heeft gemaakt.  

In het geval u meer kinderen in één groep heeft: u krijgt één uitnodiging, gekoppeld aan één 
van uw kinderen, voor een gesprek van 20 (bij 2 kinderen) of 30 (bij 3 kinderen) minuten, 
waarbinnen de gesprekken voor beide/alledrie de kinderen plaatsvinden.   

Mocht de inschrijving niet lukken, dan horen we dat graag!  

De ouders van de kinderen van het kinderdagverblijf en/of de peutergroep kunnen zich in-
schrijven op het inschrijfformulier dat bij de deur naar het kdv hangt.   

Juf Jeanet zou ook wel graag met een aantal ouders in gesprek willen. Zij zal hiervoor een 
aantal ouders benaderen, hiervoor hoeft u zich niet op te geven. Mocht u niet benaderd 
worden en u wilt toch graag een gesprek met Jeanet, dan kan dat natuurlijk ook altijd. Dit 
kunt u altijd laten weten door via Mijn School een bericht naar Jeanet te sturen of door 
een mail te sturen naar j.habers@vco-oostnederland.nl.   

 

 

  

Dinsdag 19 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Dit keer de eerste keer ons vernieuwde rapport! Álle kinderen van ons 
IKC zullen een ‘rapport’ ontvangen. Van de jongste baby tot het oudste kind in groep 8. We hebben ook in dit rapport de doorgaande lijn 
weer proberen weer te geven, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van uw kind. Het rapport van de babygroep t/m groep 2 geeft de geob-
serveerde ontwikkeling weer. In de beoordeling van het rapport voor de groepen 3 t/m 8 is rekening gehouden met 
de methodegebonden toetsen en het werk in de klas. Als los onderdeel in het rapport vindt u de scores zoals behaald bij de Cito-toetsen, 
die we afnemen vanaf groep 3 (niet meer bij de kleuters, omdat een momentopname weinig zegt over de ontwikkeling van een kleuter). 
Ook hebben we in het ‘rapport’ geprobeerd om het talent van uw kind weer te geven. Sommige onderdelen zijn nog niet gevuld bij het 
eerste rapport. De lege vakken die u nu ziet, vullen we bij het volgende rapport.  

Het zou fijn zijn als deze allemaal op maandag 4 maart (de maandag na de voorjaarsvakantie) weer op school ingeleverd kunnen worden 
zodat we ze hier kunnen bewaren voor het volgende schooljaar. Alvast bedankt!  

mailto:j.habers@vco-oostnederland.nl


 

 

  

Volgende week donderdag 13 februari is het al zover. We geen met groep 3/4 en groep 6 naar Vreden voor een mini-uitwisseling met 
onze partnerschool St.Marienschule. We hebben er zin in en gelukkig ook genoeg ouders gevonden die willen rijden. Het zal tijdens 

schooltijd plaatsvinden en voor ouders is er ook nog de mogelijkheid om de tentoonstelling te bezoeken. 

Van 12 februari tot en met 17 februari is er de mogelijkheid om het Museum ‘t Kult in Vreden te bezoeken tijdens de 
normale openings-tijden, van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur. Mocht u alleen de tentoonstelling van de 
leerlingen willen bekijken is de toegang zelfs gratis, maar dit moet u natuurlijk wel even aangeven bij de balie. 

We zijn benieuwd hoe de leerlingen reageren als ze de andere school met hun leerlingen zien. Er zullen activiteiten ge-
organiseerd zijn die de interactie tussen de leerlingen en dus de talen zullen begeleiden. We wensen alle leerlingen en begeleiders veel 
plezier met dit uitstapje naar een ander land! 

 

 

Op 14, 15 en 18 februari worden de leerlingen van groep 2 onderzocht door de schoolarts. Zij voert samen met de assistente jeugdge-

zondheidszorg het onderzoek uit. Dit duurt ongeveer 40 minuten. De ouders van de betreffende leerlingen hebben hiervoor inmiddels 

een speciale oproep ontvangen.  U kunt de schoolarts vinden in de spreekkamer op de bovenverdieping (via de groene trap, door de klap-

deuren bij groep 3), daar is een wachtruimte gecreëerd. 

 

   

Op vrijdag 15 februari is er een inloopspreekuur vanuit de GGD. Dit spreekuur is op school in dezelfde ruimte als hierboven vermeld en is 
van 8.30-9.30 uur. De verpleegkundige Maud is er dan om vragen te beantwoorden waar u als ouder mee zit. Heeft u vragen over bij-
voorbeeld de opvoeding, zindelijkheid, gedrag, voeding, hoofdluis, een infectieziektes, etc. dan kunt u vrij binnenlopen. Mocht het niet 
uitkomen en heeft u toch een vraag, dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden met de GGD. U kunt mailen naar: 
m.wassenaar@ggdnog.nl. 

 

-   

Met de laatste hercontrole op luizen in groep 2B afgelopen maandag zijn er geen luizen, maar nog wel neten ontdekt door de luizenplui-
zers.                                                                                                                                                                                                                         

Daarom vindt er op maandag 18 februari nog een (hopelijk allerlaatste) hercontrole plaats in deze groep.   

Omdat we er nog niet helemaal vanaf lijken te zijn, willen we vragen aan de ouders van deze groep om de meisjes met 
langer haar deze elke dag in een staart of vlecht te doen, tot we er zeker van zijn dat we luisvrij zijn.                                                                                      

Blijft u verder ook alert en blijft u uw kind wekelijks controleren, dan houden we onze school luisvrij. 

 

  

Op woensdagmiddag 20 februari vindt het schoolvolleybaltoernooi plaats. Inmiddels hebben we maar liefst tien teams kunnen samen-
stellen van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die zich hiervoor opgegeven hebben.   

De kinderen die meedoen, mogen hun brood op school eten. Daarna vertrekken we om 13.00 uur gezamenlijk op de fiets naar de Picker-
hal. Tijdens het volleybaltoernooi krijgen de kinderen één keer iets te drinken. Het is handig om zelf ook nog iets te eten en/of drinken 
mee te nemen. Natuurlijk zijn er ook supporters nodig langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen?  

 

 

Zoals al meerdere malen onder de aandacht gebracht door middel van een staking: Het onderwijs vergt veel op dit moment. Investeren 
in het onderwijs is nodig. Op 15 maart is er weer een landelijke stakingsdag. Niet alle vakbonden doen hieraan mee. Alle onderwijsperso-
neelsleden hebben het recht om te staken. Zij maken een persoonlijke keuze om dit wel of niet te doen. Onze leerkrachten hebben bijna 
allemaal besloten om niet te staken. Dat betekent dat de lessen op het 
Sterrenpalet die dag gewoon doorgaan. Wel vinden de meesten dat het 
goed is dat er acties gedaan worden om door meer investeringen de kwali-
teit van het onderwijs, ook aan uw kind(eren), te verbeteren. Onderhande-
lingen over extra investeringen zijn gaande. Dat is de reden dat CNV On-
derwijs, één van de onderwijsvakbonden, vindt dat het nu geen goed mo-
ment is voor een staking. Eerst moet de uitslag van de onderhandelingen 
afgewacht worden. Daarbij wordt wel de oproep gesteund om actie te 
voeren in het onderwijs: met zoveel mogelijk partners aandacht vragen 
voor werken in het onderwijs!   
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-  

Maandag 4 februari was de koffie-inloop. Maar dat niet alleen! Op hetzelfde moment werd juf Alieke 
verrast i.v.m. haar 12,5-jarig jubileum bij VCO. We zetten haar in het zonnetje door met alle kinderen 
van de school voor haar te zingen en daarna kreeg zij namens ons allemaal, namens de ouders en na-
mens VCO een aantal cadeaus aangeboden. Daarna was er tijd om onder het genot van een kopje koffie 
of thee even tijd om gezellig bij te praten.    

De volgende koffie-inloop vindt plaats op maandagmorgen 4 maart 
van 8.15-9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!  

 

 

 

 

 

Onze voorleeskampioen van school, Kenna, mocht op zaterdag 2 fe-

bruari onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale fina-
le van  De Nationale Voorleeswedstrijd. Zij heeft dit op een prachtige 
manier gedaan!  

   

 
 

 

Hallo,  

Mijn naam is Jim klein Gebbinck. Sinds het begin van het schooljaar loop ik stage op het Sterrenpalet. Vanuit mijn opleiding Sport en Be-
wegen heb ik een opdracht die ik wil uitvoeren tijdens en na de gymlessen, in het kader van sportstimulering. Voor deze opdracht heb ik 
gekozen voor freerunning en survival om kinderen te stimuleren lekker veel en uit te dagen om te bewegen.                                              
Op 18 februari a.s. krijgen alle kinderen de eerste les in freerunning/survival tijdens de gymles.                                                                     
Als ze dit leuk vinden kunnen ze zich aanmelden bij mij via mijn mailadres: jimkleing@hotmail.com o.v.v. de naam en groep.                    
Er is plek voor maximaal 30 kinderen, wees er dus op tijd bij! 

Na aanmelding worden er twee lessen gegeven na schooltijd. Deze lessen worden gegeven op maandag 11 maart en maandag 25 
maart a.s. van 14.20 tot 15.20  uur. Deze worden gegeven in de Pickerhal waar de kinderen ook hun gymlessen hebben. Omdat het Ster-
renpalet op deze tijden normaal geen gebruik maakt van de Pickerhal, moet deze hal gehuurd worden. Daarom wordt er een kleine bij-
drage gevraagd van € 1,00 per keer, mee te nemen op de dag zelf.  

Ik hoop dat ik iedereen genoeg heb geïnformeerd. Als  je vragen hebt kun je een mail sturen naar  mij, of stel je vraag aan juf Jeanet .   

Groeten Jim klein Gebbinck  
 
 

   
Het Behaviour Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit Nijmegen is recent een onderzoek gestart naar de motorische planning 
van kinderen met en zonder Development Coordination Disorder (DCD). DCD is een ontwikkelingsstoornis van de coördinatie van bewe-
gingen en komt voor bij vijf tot zes procent van de schoolgaande kinderen. Door middel van het onderzoek willen zij graag de kennis over 
de motorische problemen met DCD vergroten met als doel huidige therapieën te verbeteren. 
Via deze link https://survey.socsci.ru.nl/index.php/579791/lang-nl-informal (klik op de link of knip en plak de link in uw browser) kunt u 
meer informatie lezen over het onderzoek, waarna u vervolgens kunt aangeven of u toestemming geeft om uw kind deel te laten nemen 
aan het onderzoek. 
Voor overige vragen kunt een e-mail sturen naar de verantwoordelijk onderzoekster: Hilde Krajenbrink: h.krajenbrink@pwo.ru.nl 
Het onderzoeksteam bedankt u alvast hartelijk voor uw medewerking! 
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Op 30 januari hadden we ons eerste info-uur in onze nieuwe school. Deze avond stond PBS centraal. PBS gaat over positief gedrag bij 
kinderen stimuleren en hoe we dit als school willen bekrachtigen en aanleren. Een mooie werkwijze waarmee we volop aan het ontwik-
kelen zijn! Het was erg fijn dat er een aantal ouders waren waarmee we over dit onderwerp konden brainstormen. Leuk om te zien dat 
we veel herkennen van elkaar in de situaties die we tegenkomen bij het opvoeden. Tijdens de workshops hebben we bewust gekeken 
waar we trots op zijn bij onze kinderen en hebben we geoefend om complimenten te geven. Ook hebben we als verrassing een compli-
menten kaartje gemaakt voor de kinderen. De opdracht was op dit kaartje ergens te verstoppen. Bijvoorbeeld in de broodtrommel. Bij 
het naar huis gaan kregen alle aanwezige ouders een informatieboekje m.b.t. PBS. (De ouders die niet aanwezig kondenen zijn ontvan-
gen dit ook nog via hun kind.) Verder verwijzen we naar onderstaand verslag over de avond van één van u, waarvoor bedankt!:   

 

-  

“Je zoon repareert zelf de ketting van zijn fiets maar zijn nieuwe broek zit onder het vet!”. Hoe kun je dit positief aanpakken?                 

Eén van de vele voorbeelden die we vorige week tijdens het info  uur bespraken. Het info uur stond in het teken van PBS,  Positive  Be-
haviour Support. De zogenaamde PBS-methode gaan we gebruiken om op een positieve manier gewenst gedag bij de kinderen te stimu-
leren. Wat fijn dat er een grote groep ouders, ondanks de sneeuw, naar school was gekomen. De avond werd geleid door Monique Baard 
en Tom Reuver, beide coaches van ons team, die ons helpen de PBS-methode in school toe te passen. Monique  hield een korte presen-
tatie waarin werd uitgelegd wat het doel en de werkwijze van de PBS-methode is. Vooral ook aan de hand van heel herkenbare voor-
beelden uit de school- en thuissituatie werd het heel duidelijk. “Niet rennen!” of “Hou er nu eens mee op!”, hoe kunnen we het positief 
benaderen en verduidelijken? Welk gedrag verwachten we van de kinderen? “Rustig lopen op de trap” is wat we willen zien en wist u dat 
het woordje “nee/niet” bij kinderen onder de tien jaar niet wordt geregistreerd in de hersenen?? Het ‘landt’ niet?? Toch iets om over na te 
denken……  

Daarna mochten ouders in groepen ook aan de slag. Na een kennismakingsrondje mochten zij allemaal iets positiefs over hun kind(eren) 
vertellen en werd er een leuk kaartje gemaakt met complimenten om mee naar huis te nemen. Ook werden er situaties voorgelegd over 
hoe je positief zou kunnen reageren, bijvoorbeeld: “Je dochter heeft zichzelf helemaal aangekleed, maar haar trui zit achterstevoren en 
binnenstebuiten. Hoe reageer je?”.  

De PBS-methode staat aan het begin van zijn ontwikkeling op het Sterrenpalet. Wij hopen dat uw kind(eren) ook echt gaan merken en 
voelen dat deze aanpak werkt. Doel is vooral dat er veiligheid, vertrouwen en duidelijkheid ontstaat zodat de kinderen zich prettig voelen 
en zich positief gedragen, welke bijdragen aan fijn kunnen spelen en leren! Als bedankje ontvingen alle ouders een pen met een duim 
omhoog erop: Fijn dat u er was! Heeft u vragen of opmerkingen stel ze dan gerust!  

Van een ouder   

 

Afgelopen woensdag, 6 februari, hebben wij met het hele team een studiedag gehad en hebben wij ons meer verdiept in PBS. We hebben 
gekeken hoe we allemaal dezelfde taal kunnen spreken tegen alle kinderen. Hoe denken wij over beloningen en consequenties en hoe 
kunnen we school breed hier één lijn in trekken. Het PBS- team gaat hiermee verder en langzaam gaan we een plan maken dat we sa-
men in de praktijk kunnen uitvoeren. Uiteraard stellen we u daar ook weer van op de hoogte.  

 

Eén van onze ouders heeft bij een deel en 
like winactie van PUUR Patisserie een eta-
gere met zoete heerlijkheden gewonnen 
voor ons team. Wat een lekkere tractie, 
dankjewel! 
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Even ter herinnering: op donderdag 21 maart zijn 

alle leerlingen vrij i.v.m. de VCO-studiedag van ons 

team.   

 

“Wij zijn blij, jullie horen erbij!” is het thema van de volgende KinderKerkdienst. Tijdens de volgende viering worden er twee kindjes ge-
doopt!   
Wil je dit samen met ons vieren? Kom dan naar de KinderKerk-viering op zondag 17 februari.  
  
De dienst start om 11.00 uur en is voor kinderen van 2 t/m 8 jaar in de Antonius te Rekken. Het duurt ruim een half uur. De kinderen 
kunnen voorin de kerk op het kleed zitten, zodat ze alles goed zien. Ook andere volwassenen zijn hartelijk uitgenodigd om deze bijzonde-
re doopviering mee te maken. De doopviering is deze keer helemaal aan de KinderKerk aangepast. De dienst is dus héél kort, eenvoudig 
en op jonge kinderen gericht.  
  
Vergeten jullie niet wat mee te nemen voor de voedselbank?  
Houdbare levensmiddelen of drogisterijspulletjes zijn van harte welkom!  

  
Na de dienst kunnen de kinderen kleurplaten kleuren of puzzelen.   
Namens het KinderKerkteam,  

Marly Groot Wassink – Kuiper  

 

 

Musical Fabriek Groenlo presenteert op 16 en 17 maart Shrek The Musical. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage die 
u terug kunt vinden onder Documenten. 

 

 

Is de Pleinclub iets voor uw kind?! 
Op donderdag 21 februari gaan we op het Sterrenpalet starten met de ‘Pleinclub’! 
Wat is de Pleinclub? 
Een uur lang samen met andere kinderen lekker bewegen rondom verschillende sportspelen en recreatieve activi-
teiten.  Elke week een ander programma op verschillende leuke plekken rondom het Sterrenpalet. Samen inbreng geven in het program-
ma en een groepsgevoel krijgen. Plezier en aansluiten bij de behoeften van de groep staat voorop. 
Past dit bij uw kind, geef hem/haar dan snel op, er is plaats voor 15 kinderen! Aanmelden kan via niels@beweegwijs.nl  
Voor wie: leerlingen van groep 3 t/m 8 
Kosten:     €6,- per maand 
Tijd:          14.20-15.20 uur 
Verzamelplaats: schoolplein Sterrenpalet 
Het staat onder professionele begeleiding van Niels Blecking van Beweeg Wijs. (zie ook de poster onder Documenten op Mijn School) 
Mocht uw zoon/dochter meedoen aan de cursus ‘Wetenschap en Techniek’ van Mad Science, die voorlopig ook op de donderdag is, dan 
kan hij/zij daarna, vanaf april, ook nog aansluiten bij de Pleinclub. Tenzij er plek is, dus als uw zoon/dochter dan inderdaad mee wil doen, 
kunt u hem/haar ook het beste binnenkort opgeven.   
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De op de foto getoonde voorwerpen zijn deze week 

gevonden. De spullen 
kunnen opgehaald 
worden bij Mark of 
Marita. Graag binnen 
twee weken, omdat 
het niet te doen is om 
alle gevonden voor-
werpen langer te be-
waren.   

mailto:niels@beweegwijs.nl
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Het valt niet in woorden uit te drukken hoe dankbaar we waren en 
zijn met alles wat iedereen voor ons heeft gedaan en nog steeds 
doet.   

Wij willen iedereen, leerlingen, ouders en alle collega's, hartelijk 
danken voor alle lieve berichtjes, bezoekjes, bloemen, tekeningen, 
knutselwerken en de kaartjesactie.   

Dit heeft Niels en ons erg goed gedaan. Nog steeds is dit een grote 
steun voor ons.  

Fijn dat jullie er waren en fijn dat jullie er zijn! Bedankt voor alles!  
Marieke, Vigo en familie.  

 
 
 

 

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Anne van Hasz.   

Ik ben 20 jaar ben geboren op 17 juni en kom uit Neede.  

Ik heb succesvol de opleiding gespecialiseerd pedagogisch mede-
werker afgerond op het Graafschap college. Hierna heb ik gesollici-
teerd bij kinderopvang Humanitas als invaller. Zo ben ik bij het 
Sterrenpalet terecht gekomen.   

Binnenkort mag ik het zwangerschapverlof van Jobke doen. Hier 
heb ik veel zin in.   

 
Juf Jobke van de kinderopvang gaat op 14 februari met zwanger-
schapsverlof. Zij zal worden vervangen door juf Anne, inmiddels 
een bekende bij de opvang.   

Jobke, geniet van je verlof en wij kijken met jullie uit naar de ge-
boorte van jullie kindje!  

 

Konden we de vorige keer heel positief zijn in de nieuwsbrief over het verkeer en de veiligheid rond de school, in de afgelopen twee we-
ken is die tevredenheid weer geminderd. Er komen verschillende klachten binnen over het grote aantal auto’s dat toch in de Prins Bern-
hardstraat parkeert. Het lijkt er haast op, dat als wij aan de straat staan, bijna iedereen aan het verzoek voldoet en als wij er niet staan 
heel veel mensen het verzoek negeren. We zouden het heel fijn vinden als het daar niet afhankelijk van is en willen u nogmaals het ver-
zoek doen: wilt u uw auto niet in de Prins Bernhardstraat parkeren? Ook liever niet langs de stoep van de J.W. Hagemanstraat tot de in-
gang van het pad naar de school. Het gaat om de veiligheid van alle kinderen!   

Moeten we u hierom nu nog vragen, vanaf komende woensdag 13 februari (zoals ook de borden aan het begin van de straat zeggen) is de 
Prins Bernhardstraat afgesloten voor auto’s i.v.m. de herbestrating. School blijft wel bereikbaar voor fietsers en voetgangers, daar wordt 
voor gezorgd.   

 
U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

• flyer Shrek The Musical   

• flyer Pleinclub  

 

 

We feliciteren iedereen die deze week 
en volgende week zijn/haar verjaar-
dag viert. 

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  


