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In het vorige Letterpalet heeft u kunnen lezen over het tevredenheidsonderzoek dat één 
keer per drie jaar wordt afgenomen. 

Uw mening en ervaringen als ouder of verzorger zijn voor ons heel belangrijk. Daarmee kan 
de school het onderwijs en de zorg voor uw kind(eren) verder verbeteren. 

Wij verzoeken u daarom vriendelijk om een vragenlijst in te vullen. Deze kunt u vinden door 
op de link te klikken die u in het begeleidende bericht bij dit Letterpalet vindt op Mijn School. 
Het invullen duurt ongeveer  10 minuten. U kunt de vragenlijst tussentijds afsluiten en later 
verder gaan. Klik daarvoor dan nogmaals op de link in het bericht op Mijn School. 

Uw mening doet ertoe! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

 

  

Er is nog plek voor een les in freerunning/survival op maandag 11 maart en maandag 25 
maart van 14.20 tot 15.20 uur.  

De lessen zijn voor leerlingen vanaf groep 5 en worden gegeven in de Pickerhal tegen een 
vergoeding van € 1,00 per keer, mee te nemen op de dag zelf. De lessen worden gegeven 
door onze stagiaire gym, Jim klein Gebbinck. Dus heb jij nog belangstelling? Geef je dan snel 
op! Dit kan via het mailadres jimkleing@hotmail.com o.v.v. de naam en groep. 

 

Omdat de pleinwerkzaamheden voor het nieuwe schoolplein nog niet zijn afgerond, komt de geplande ochtend voor de onder-
houdswerkzaamheden van zaterdag 16 maart te vervallen. 
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Zoals we u reeds via Mijn School hebben gemeld zijn er nieuwe richtlijnen omtrent een veilige omgeving rond de school opgesteld. U 
kunt deze terugvinden onder Documenten op Mijn School. 

Hieronder vindt u een verkorte weergave van de nieuwe regels: 

Verder geldt voor het autoverkeer: 

 U parkeert uw auto bij voorkeur buiten de Prins Bernhardstraat en de schoolomgeving . Het liefst in een parkeervak, om vervolgens 
het laatste stukje met uw kind(eren) naar school te lopen; 

 Als u toch bij het schoolgebouw wenst te komen, rijdt u vanaf de J.W. Hagemanstraat de Prins Bernhardstraat in, zodat er sprake is 
van één-richting-verkeer; 

 Als u uw kind(eren) alleen af wilt zetten, maakt u gebruik van kiss-en-ride-zone,; Deze rijdt u in en hier kunt u stapvoets doorrijden, 
omdat deze heel smal is. U stopt langs de stoep en laat uw kinderen uit de auto stappen. Het liefst rechts, zodat ze de kiss-en-ride-
strook niet over hoeven te steken, en eventueel links, waarna uw kind(eren) over het zebrapaadje aan het begin van de kiss-en-ride-
strook over kunnen steken. Vervolgens rijdt u gelijk stapvoets verder tot het eind van de kiss-en-ride-zone, waar u rechtsaf kunt slaan 
en uw weg kunt vervolgen.  

 Als u uw auto bij de school wilt parkeren, rijdt u langs de school en slaat u na het gebouw rechtsaf, waar 14 parkeervakken beschik-
baar zijn. Via het pad van deze parkeervakken naar het schoolplein, komt u bij de ingang van de school; de parkeervakken aan de 
achterzijde van het schoolplein (achter de hekken) zijn bedoeld voor de auto’s van de personeelsleden.  

Voor het fietsverkeer geldt:  

 Neem, als u bij het gebouw aankomt, het pad dat rechts naast het schoolgebouw ligt. 

 Stap aan het begin van het pad af en loop vervolgens met de fiets aan de hand aan de rechterkant van het pad naar de fietsenrekken, 
waar u uw fiets neerzet. 

 Fietsen mogen uitsluitend in de fietsenrekken worden geparkeerd; 

 Het is verboden fietsen te parkeren op de parkeerplaats van auto’s van de personeelsleden. 

Voor de voetgangers geldt:  

 Loop op de voetpaden naar de school. Tegenover de school loopt een voetpad, aan de kant van de school niet meer. Vanaf de J.W. 
Hagemanstraat tot aan het pad bij de school is er aan beide kanten een voetpad.  

 Neem, als u bij het gebouw aankomt, het pad dat rechts naast het schoolgebouw ligt. 

 Loop aan de rechterkant van het pad naar de ingang van de school.  

 Als u aan de linkerkant van het gebouw lopend aankomt, kunt u eventueel ook het voetpad aan de linkerkant van de school nemen, 
langs de parkeerplaatsen, waarna u vervolgens over het pad naar het schoolplein kunt lopen.  

Bij het ophalen van uw kind(eren) wacht u op het schoolplein  (vóór de fietsenrekken  en zonder fiets).   

 

Het is niet toegestaan in de kiss-en-ride-zone te fietsen/lopen. Deze is uitsluitend bedoeld voor automobilisten die hun kinderen snel 
laten in- en uitstappen. 

 

Wij hopen op ieders medewerking zodat wij hiermee de veiligheid van uw kinderen samen kunnen waarborgen. 
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Met de luizencontrole van afgelopen maandag zijn er in groep 2B en groep 8 enkele verse neten gevonden.   

Betreffende ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld en zijn gelijk begonnen met de nodige behandeling.   

Op maandag 18 maart wordt er een hercontrole in de genoemde groepen gedaan.   

De andere groepen zijn luisvrij.   

Ons advies is om de meisjes met lange haren, zolang we niet luisvrij zijn, deze in een staart of vlecht te laten dragen.  

 

 

Even ter herinnering: op donderdag 21 maart zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de VCO-studiedag van ons team. 

 

 

Mocht u nog eieren willen bestellen dan kunt u het bestelformulier (plus de lege eierdozen + het gepaste geldbedrag) 
hiervoor nog tot en met vrijdag 22 maart inleveren op school. 

We hopen op een mooie opbrengst, die we willen gebruiken voor de aanschaf van een freeplayer op het schoolplein 
voor de kinderen.  

De Ouderraad 

 

  

Helaas kan het info-uur over ‘Hoofdluis.’ op donderdag 14 maart niet doorgaan, omdat er die avond toch geen GGD-beschikbaar blijkt te 
zijn hiervoor. Dit info-uur wordt verschoven naar een andere datum (wel een donderdag), die u z.s.m. hoort.   

We hebben een andere waardevolle invulling kunnen geven aan het info-uur op 14 maart, door een thema-avond van een later tijdstip 
naar voren te halen. Voor Jolanda Brouwer, van Praktijk Earendil uit Eibergen, was dit mogelijk en hier zijn we heel blij mee, juist ook om-
dat de inhoud ervan ook op korte termijn misschien van belang kan zijn voor u en uw kind(eren). Jolanda gaat  spreken over het thema: 
'Help, mijn kind...'. Hieronder geeft zij nadere informatie over de inhoud. Voor de avond kunt u zich aanmelden via de agenda op Mijn 
School.  

Ouders die zich al hadden aangemeld voor het info-uur ‘Hoofdluis’, willen mogelijk overwegen of ze ook voor dit thema op deze avond 
willen komen. Anders is het mogelijk om u weer af te melden. Het info-uur is van 19.30 -  20.30 uur.   

 

 

Wanneer een kind geboren wordt, is iedere ouder over het algemeen blij met het nieuwe gezinslid.  

Echter zit er bij de geboorte geen gebruiksaanwijzing bij. Dit mag je als ouder allemaal zelf invullen en ervaren. Dit is niet altijd even 
makkelijk. Ieder kind heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. Het ene kind een wat meer uitgebreide gebruiksaanwijzing, het andere een wat 
compacte en eenvoudige.  

Tijdens het info-uur op donderdag 14 maart wil ik graag wat meer vertellen over een paar onderwerpen die een ouder wat meer inzicht 
en handvatten kan geven in de gebruiksaanwijzing van hun kind.  

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: Faalangst en prestatiedruk, AD(H)D en concentratieproblemen, Beelddenkers en Hoog sensi-
tiviteit.  

Op de avond zal er eerst een informatieve gedeelte zijn en daarna is er ook tijd en ruimte waarin u als ouders vragen kunt stellen.  

Indien er voldoende belangstelling is, kan op een later tijdstip nog wat dieper op één van de onderwerpen ingegaan worden. Maak uw 
wensen kenbaar bij Ineke Neerhof of bij mij.  

Komt u ook? Graag tot dan!  

Jolanda Brouwer  

Praktijk Earendil  
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 Heeft u het rapport van uw kind al ingeleverd? 

 Heeft u het schoolshirt van uw kind al inge-
leverd na het volleybaltoernooi? Dit moet onge-
wassen ingeleverd worden bij Mark of Marita. 

 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaan alle leerlingen vrijdag 15 maart in groepen naar de kerk De Oude Mattheüs, 
Grotestraat 50, voor de opening van de expositie WOW! Wat Gaaf!! Mocht u gelegenheid en zin hebben om te komen kijken die ochtend, 
dan bent u van harte welkom! Ook ’s avonds is de kerk geopend van 18.30-20.00 uur voor iedereen die wil komen kijken. De groepen 
gaan op de volgende tijden naar de kerk: 

08.30 - 09.15 uur:  de groepen 5/6, 6, 7 en 8 

09.45 - 10.30 uur:  de groepen 1a, 1b, 2a, 2b 

11.00 - 11.45 uur:  de groepen 3, 4, 3/4, 5 

Onder Documenten op Mijn School vindt u de uitnodiging en alle informatie nog eens terug. 

De werkgroep School en Kerk heet iedereen van harte welkom! 

 

 

We kregen in de afgelopen week een aantal keren de vraag of we staken. Daarom herhalen we hierbij het bericht van een aantal weken 
geleden nog een keer:  

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 onderwijsper-
soneelsleden 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 kwaliteit van het onderwijs, ook aan uw kind(eren), 
te verbeteren. Onderhandelingen over extra investeringen zijn gaande. Dat is de reden dat CNV Onderwijs, één van de onderwijsvakbon-
den, vindt dat het nu geen goed moment 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! 

 

 

Op donderdag 28 maart neemt onze school deel aan Streetwise. 

Streetwise is een lesmethode van de ANWB en bestaat uit vier modules passend bij de leeftijd van de leerlingen. Die dag komen er pro-
fessionele instructeurs bij ons op school voor verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijle-
sauto’s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt de praktijk zoveel mogelijk nagebouwd. 

 

 

Geregeld kregen en krijgen wij de vraag of er een keer een gelegenheid is dat ook anderen ons nieuwe gebouw kunnen bekijken. Op 
zaterdag 30 maart, van 10.00 - 16.00 uur houden wij een open dag voor iedereen die ons nieuwe kindcentrum graag wil zien. Een uitno-
diging hiervoor is in de maak en deze zullen wij volgende week aan uw kind(eren) meegeven met de vraag of u deze wilt uitdelen aan 
familie/opa’s/oma’s/vrienden/buren, noem maar op. Iédereen is van harte welkom! 
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Maandag 4 maart was de koffie-inloop. Het was leuk dat er 
opnieuw een kring van ouders rond de sta-tafel stond. On-
der het genot van een kopje koffie of thee was er even tijd 
om gezellig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op maandagmorgen 1 
april van 8.15-9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgeno-
digd! 



 

De data van de excursie en van de schoolreisjes komen al dichterbij. Het is altijd weer spannend om te weten waar we naar toe gaan.    

Groep 6 en 7 gaan op dinsdag 16 april als eerste op ex-
cursie. Zij gaan met de bus naar de andere kant van het 
land. De komende weken gaan zij werken in de klas met 
Leskracht aan het thema de mens. We hebben daarom 
gekozen om dit jaar naar Corpus te gaan, omdat dit 
aansluit bij dit thema. In Corpus beleef je een spectacu-
laire reis door ‘de mens’. Hierdoor kunnen de kinderen de 
lesstof op een andere manier ervaren! Voordat we naar 
Corpus gaan mogen de kinderen zich eerst uitleven 
in Linnaeushof., één van de grootste speeltuinen van 

Europa. Mocht het slecht weer zijn die dag, dan gaan we op zoek naar een andere bestemming. Maar we gaan ervan uit dat het stralend 
weer is natuurlijk! Groep 6-7 zal om 7.30 uur vertrekken en we verwachten rond 20.00 uur weer terug te zijn.   

Laura maakt een appgroep aan voor de ouders die dat leuk vinden. We zullen jullie dan op de hoogte houden op die dag door foto’s te 
sturen en natuurlijk de file-informatie. Wilt u in deze app-groep dan kunt u vóór 12 april Laura een mailtje sturen met jullie telefoon-
nummer (l.schopman@vco-oostnederland.nl)   

Groep 1 en 2 is daarna aan de beurt. Zij vertrekken op dinsdag 28 mei naar speel- en kinderboerderij 
de Strubbert in Laren. Zij zullen om 9.30 uur vertrekken en om 15.00 uur verwachten we de kinderen weer 
terug op school .  

Als laatste gaan de groepen 3, 4 en 5 op schoolreis. Zij gaan op donderdag 27 
juni naar het Dolfinarium. De bus vertrekt om 8.30 uur en we verwachten de 
kinderen rond 17.00 uur weer terug op school.   

 

 

De kosten van de schoolreisjes en de excursie zijn als volgt:    
Groep 1 en 2:  15 euro   
Groep 3, 4 en 5:  24 euro    
Groep 6 en 7:  40 euro   
U zult hier binnenkort een bericht van krijgen hoe u dit kan betalen. Dit is de bijdrage die we van u vragen. Dankzij de OR kunnen we het 
een beetje betaalbaar houden. Zij betalen bovenop het genoemde bedrag ook nog een deel per kind!  Helaas zijn de kosten erg hoog voor 
schoolreisjes. Dit komt mede doordat het busvervoer heel duur is. Maar we denken dat het dit waard is voor onvergetelijke herinnerin-
gen voor de kinderen.  

Alle groepen krijgen tussen de middag wat eten. Wel is een boterhammetje en drinken altijd lekker voor tussendoor. Snoep mag, maar 
met mate. We stimuleren gezond! Voor groep 6 en 7 is het belangrijk dat ze voldoende eten en drinken meenemen voor de hele dag. Ze 
krijgen tussen de middag wat in Linnaeushof. Maar rond 16/17 uur gaan zij hun eigen brood en drinken opeten!   
Alleen de groepen 3 ,4 ,5 ,6 en 7 mogen zakgeld meenemen. We willen u vragen om de kinderen niet meer dan 5 euro mee te geven. Zij 
kunnen dan een klein souvenir kopen als herinnering.    

We hopen om mooie dagen met natuurlijk mooi weer en weinig file!   

Mocht u vragen hebben over het schoolreisje dan kunt u deze stellen aan Laura.  
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We feliciteren iedereen die deze week 
en volgende week zijn/haar verjaar-
dag viert. 

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

 

We weten dat verschillende gezinnen te maken hebben met ziekte of overlijden. We leven met jullie mee! Heel veel sterkte gewenst!  

 

 

In groep 0B verwelkomen we David en Evi. En wij heten Fygo en Ferre van harte welkom op het kinderdagverblijf. Wij wensen jullie, 
samen met jullie ouders, een heel fijne speel- en leertijd op het Sterrenpalet toe!  

Op de BSO zijn Jesse, Yelte, Yfke en Yade begonnen. Heel veel plezier op alle middagen dat jullie komen!  

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Abdul. Ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Syrië. Ik woon sinds 3 jaar in Nederland.  Op het ROC in Hengelo volg ik de 
opleiding Zorg en Welzijn. Hiervoor loop ik op de dinsdag stage in groep 1A. Mijn hobby's zijn kickboksen en voetballen.  

Groetjes,  

Abdul  
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