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Via deze weg willen we alle ouders bedanken die dit jaar hebben geholpen. Zon-
der jullie hadden we niet die leuke uitstapjes kunnen maken of naar de bieb kun-
nen gaan. Ook bedankt voor het schoonmaken van alle spullen in de klas. We 
kunnen zo weer fris (over 6 weken) het nieuwe schooljaar beginnen. Ouders heel 
hartelijk bedankt!!!  

 

Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een vaste verkeersouder. 
Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij 
Ineke (i.neerhof@vco-oostnederland.nl).  

 

  

Maandag 8 juli, van 8.30 - 9.30 uur, is er een inloopspreekuur van de GGD-
verpleegkundige Maria Krabbenborg. 

De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over onder andere: opvoeding, 
psychosociale problemen, pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid. Maar ook 
voor de lengte en het gewicht van uw kind of voor een hoor- en/of ogentest 
helpt zij u graag. 

Kunt u deze datum niet en heeft u toch een vraag, stuur dan een e-mail naar 
Maria Krabbenborg: m.krabbenborg@ggdnog.nl 

 

 

Voor alle ouders van de kinderen van groep 8: van het afscheidsfeest van groep 8 
op 9 juli a.s. zal een foto-cd gemaakt worden, samen met de foto’s die gemaakt 
zijn tijdens de fotosessie bij de watermolen. Mocht u hiervoor belangstelling 
hebben, dan kunt u deze bestellen bij Mirjam Lefering. De kosten bedragen €5,00 
en dienen voor 11 juli betaald te zijn. Hiervoor levert u een envelop in, met daarin 
het gepaste geldbedrag en daarop de naam van uw kind(eren). De cd zal dan in 
de tweede week na de zomervakantie op te halen zijn bij Mark/Marita/Mirjam.  

De opbrengst van de verkoop van deze cd zal worden gebruikt voor het afscheid 
van de volgende groep 8. 
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Op woensdag 10 juli maken de kinderen onder schooltijd, van 10.30 - 11.30 uur kennis met hun nieuwe klasgenootjes en 
de juf of meester van het aankomende schooljaar. 

 

  

Vrijdag 12 juli is de laatste schooldag van dit bijzondere schooljaar. Met alle groepen samen sluiten we dit jaar af met een leuke vossen-
jacht. Daarna sluiten we om 12.00 uur voor zes weken de deuren. 

De kinderen moeten deze dag eten/drinken meenemen voor in de pauze en ook is het handig een tas mee te nemen voor het uitdelen 
van alle werkjes. 

 

 

De eerste schooldag na de zomervakantie is maandag 26 augustus. Hoe we dan precies gaan starten, hoort u nog van ons. Uiteraard 
staat er een kopje koffie en thee voor uw klaar, waarbij er ook gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en elkaars vakantieverhalen te 
horen.  

 

 

Vandaag is er een luizencontrole gedaan in de groepen 2B, 7 en 8 i.v.m. het voorkomen van hoofdluis. In de groepen 2B en groep 7 ko-
men nog luizen en neten voor, groep 8 is luisvrij. Willen de ouders van deze groepen extra alert zijn en de haren van hun kind(eren) extra 
blijven controleren? De volgende luizencontrole is na de zomervakantie, op woensdag 28 augustus a.s. Dan worden weer alle groepen 
gecontroleerd. Denkt u eraan om dan geen ingewikkelde staarten/vlechten en te veel gel in de haren van uw kind(eren) te doen?  

 

 

Op donderdag 29 augustus starten we met de startgesprekken voor de ouders van groep 4-8. De gesprekken zijn bedoeld om de leer-
lingen en hun behoeften goed in beeld te brengen. Tijdens het gesprek is er de gelegenheid voor u om de leerkracht in te lichten over die 
zaken die u belangrijk vindt. Hierbij kunt u denken aan: de thuissituatie, de sterke kanten van uw kind, zijn of haar hobby’s, welke vriend-
jes heeft hij/zij en/ of de verwachtingen van u of uw kind naar de school/leerkracht. Eigenlijk is de vraag van ons tijdens deze 10 min-
uten: Wat wilt u graag dat wij weten over uw kind? U kunt ook tijdens dit gesprek aangeven of u het fijn vindt dat de leerkracht op huis-
bezoek komt of dat u op school komt voor een 10-minuten-gesprek.  

Als uw kind in groep 1,2 of 3 zit, komt de leerkracht bij u op huisbezoek. Hiervoor worden na de zomervakantie de afspraken gemaakt.  

 

 

Op maandag 9 september is er weer een informatieavond voor alle groepen. Op deze infoavond heeft u de gelegenheid de groep(en) van 
uw kind(eren) te bezoeken en krijgt u van de leerkracht informatie over het reilen en zeilen in de groep. Een uitnodiging voor deze avond, 
met daarin ook de indeling van de avond, krijgt u t.z.t. van ons. 
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Nadat de peutergroep verhuisd is naar de Prins Bernhardstraat, hebben we de tijden van de Klaashof-
weg tot nu toe nog aangehouden.  

Op de woensdag en vrijdag echter is de ochtend een half uur langer om de tijden praktisch aan te laten 
sluiten bij de schooltijden. Deze tijden zullen na de zomervakantie aangepast worden in de contracten.  



Omdat velen van u en uw kind(eren) in het nieuwe schooljaar een nieuwe, ‘onbekende’ leerkracht krijgen, hebben wij een zogenaamd 
‘’smoelenboek’’ voor u gemaakt. In dit document, welke op Mijn School is te vinden, stelt het complete team zich kort aan u voor. 

 

  

In het nieuwe schooljaar willen we de gymlessen graag op de dinsdag, donderdag en vrijdag geven.   

De gymtijden voor het komende schooljaar zijn:   

Dinsdag (in de Pickerhal)*  

08.15 – 09.00 uur groep 6-7 

09.00 – 09.45 uur groep 5  

09.45 - 10.30 uur groep 8 

                              groep 3A   

10.45 - 11.30 uur groep 4-5    

                              groep 3 

11.45 - 12.30 uur groep 6 

12.45 - 13.30 uur groep 4  

13.30 - 14.15 uur groep 7  

Donderdag (in de Pickerhal)** 

08.15 - 09.00 uur groep 6  

09.15 – 10.00 uur groep 3A (om de andere week in het speellokaal op de vrijdag tot de kerst) 

10.30 – 11.15 uur groep 4  

11.15 – 12.00 uur groep 4-5  

12.45 - 13.30 uur groep 5  

13.30 - 14.15 uur groep 6-7  

Vrijdag  

speellokaal 

08.30 - 09.15 uur groep 2  

09.15 - 10.00 uur groep 0-1  

10.15 - 11.00 uur groep 1-2  

11.00 – 11.30 uur groep 3A (helft) om de andere week groep 3B 

11.30 – 12.15 uur groep 3A (helft) om de andere week groep 3B 

Pickerhal*** 

12.45 - 13.30 uur groep 7  

13.30 - 14.15 uur groep 8  

*Dinsdagochtend worden de kinderen van groep 6-7 (op de fiets) om 8.15 uur in de Pickerhal verwacht i.p.v. op school.  

Op maandagmiddag kunnen de kinderen van groep 7 worden opgehaald bij de Pickerhal of zelfstandig naar huis fietsen.  

**Donderdagochtend worden de kinderen van groep 6 om 8.15 uur in de Pickerhal verwacht i.p.v. op school.  

Op donderdagmiddag kunnen de kinderen van groep 6/7 worden opgehaald bij de Pickerhal of zelfstandig naar huis. 

***Op vrijdagmiddag kunnen de kinderen van groep 8 worden opgehaald bij de Pickerhal of zelfstandig naar huis. 

EVEN EEN TIP: Let bij aanschaf van nieuwe gymschoenen s.v.p. op gymschoenen met ruwe zolen.  

Heel graag zien wij de naam van uw kind in de gymkleding/gymtas. 

 NUMMER 21 



 

Gisteren hebben alle kinderen hun rapport mee gekregen. 

Het zou fijn zijn als deze allemaal vóór de zomervakantie weer op school ingeleverd kunnen worden, 
zodat we ze hier kunnen bewaren voor het volgende schooljaar. Alvast bedankt! 

 

 

Bij het rapport heeft u ook het ouderhulpformulier gekregen. Dit kan tot volgende week vrijdag 12 juli ingeleverd worden op school.  

U mag ook het formulier inscannen en mailen naar or@sterrenpaletvco.nl.  

Bij voorbaat dank voor uw hulp!  

Fijne vakantie allemaal namens de ouderraad. 

 

 

De VakantieBieb is er ook dit jaar. 

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onder-
zoek. Blijven lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar www.vakantiebieb.nl. 

 

 

De BSO heeft weer een supergaaf vakantieprogramma! U kunt deze terugvinden onder Documenten op Mijn School. Wilt u één of 
meerdere ‘losse’ dagen gebruik maken van de BSO en/of wilt u informatie hierover, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Ineke (06-
12643247 / i.neerhof@vco-oostnederland.nl) 

 

 

Binnenkort is het zomervakantie! Voor veel gezinnen betekent dit erop uit, binnen Nederland of verder weg. 

Helaas is dat niet weggelegd voor alle kinderen en jongeren in Berkelland. Daarom wil de gemeente Berkelland ook dit jaar wat doen voor 
deze groep jonge inwoners. 

In samenwerking met een aantal inwoners, verschillende organisaties, Voormekaar en Jimmy’s Jongerenwerk Berkelland worden tijdens 
de zomervakantie leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en jongeren. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijgesloten brochure die u terugvindt onder Mijn Documenten op Mijn School. 

 

 

Wat was het fijn dat er zo veel ouders konden komen bij het info-
uur! Bedankt voor uw komst! Er is heel veel informatie gegeven 
over het afgelopen en het komende schooljaar. Mocht u toch nog 
te kampen hebben met vragen of onduidelijkheden, dan horen we 
dat graag! Geen vraag of opmerking is teveel…  

Op Mijn School kunt u het verslag van deze avond terugvinden. 

Wij willen alle u bij deze heel hartelijk bedanken voor alle woor-
den die u aan het team op de harten heeft geschreven! 
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Afgelopen maandag was de koffie-inloop. Het was leuk dat er opnieuw een tafel vol 
mensen was. We zaten lekker buiten! Onder het genot van een kopje koffie of thee was 
er even tijd om gezellig bij te praten. 

Vanaf het komende schooljaar zal de koffie-inloop elke maand 
zijn op de eerste schooldag van de maand, zodat deze niet elke 
keer op een maandag valt.  

Na de koffie-inloop op de eerste schooldag, vindt het eerstvol-
gende koffie-uurtje plaats op maandagmorgen 2 september, van 
8.15-9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

 

Met hulp van een aantal ouders en met name van de kinderen uit groep 6, 7 en 8 is het ook dit keer gelukt 
om de oud-papier-containers weer goed gevuld te krijgen. Er is op de middag zelf nog een vierde con-
tainer bijbesteld, omdat al het papier er anders niet in paste!  

Allemaal heel hartelijk bedankt!  

De eerste container in het volgende schooljaar komt op woensdag 2 oktober!   

 

  

Afgelopen week hebben een aantal moeders geholpen tijdens de jaarlijks schoonmaak. Heel hartelijk be-
dankt voor jullie inzet! 

 

 

Beweeg Wijs wil de schoolverlaters middels een Juniorcoach-diploma bedanken voor bewezen diensten. De kinderen van groep 8 hebben 
op een enthousiaste en passende manier begeleiding geboden aan de kinderen van de groepen 1 t/m 8. Naast de taak om tijdens in-
structielessen te helpen, hebben ze materialen klaargezet en opgeruimd en in de klassen verteld welke spelletjes de kinderen in de 
pauze konden verwachten.  

Bij nieuwe stage-adressen kan het juniorcoachdiploma getoond worden en laten de kinderen zien al de nodige (stage)ervaring te hebben 
in bovenstaande taken.  

Bij deze nogmaals een bedankje aan de kinderen van groep 8, maar ook de kinderen van groep 7 en 6: bedankt voor jullie inzet!  

 

 

De afgelopen maanden heeft de medezeggenschapsraad (MR) een aantal keer vergaderd. Wij hebben onder meer de formatieplanning 
bekeken en hebben het gehad over onderwerpen als het werkverdelingsplan, het jaarplan, werkdrukverlaging, en schoolontwikkelingen. 
Daarnaast is er natuurlijk veel aandacht uitgegaan naar het ‘nieuwe gebouw’ en hoe een en ander loopt nu iedereen min of meer zijn 
plekje heeft gevonden. 

Verder heeft de MR het onderwerp veiligheid in en rond de school besproken, dit ook naar aanleiding van diverse vragen van ouders. 
Rondom het onderwerp veiligheid kan gedacht worden aan de volgende vraagstukken: 

- Is er zicht op personen welke het gebouw betreden tijdens lesuren?  

- Met een grote school en dus veel kinderen moeten we ‘s ochtends door een kleine deur naar binnen, verloopt dit goed zonder dat per-
sonen in de verdrukking komen? 

- De stoep aan de Prins Bernardstraat vanaf school gezien links (bij het elektriciteitshuisje) is vrij smal door de haag en ook auto’s par-
keren hier nog wel eens op de stoep. Kunnen we de veiligheid wel waarborgen of moeten we hierover in overleg met de Gemeente? 

Kortom, wij zitten niet stil zoals je kunt lezen. Heb jij als leerling of ouders vragen voor ons stel ze gerust!  
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“Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.” 

Met de verhuizing van school en daarmee de kinderopvang naar de Prins Bernhardstraat hebben we een schitterende opvanglocatie 
gekregen. Daarbij krijgt de BSO meer ruimte aan de Klaashofweg.  

Als OuderCommissie hebben wij vanuit VCO Kinderdomein de werkplannen ontvangen, waarin de werkwijze staat vermeld. Wij geven ons 
advies op de inhoud hiervan.  

Verder ontvingen wij afgelopen najaar het bericht dat VCO-Kinderdomein het 48-weken pakket niet meer aanbiedt. Bestaande contrac-
ten blijven behouden. Nu vinden wij als OC dit pakket juist een sterk punt van de opvang en we proberen dit pakket weer terug te krijgen.  

Dit zijn twee voorbeelden waarmee we ons bezighouden. Hebben jullie vragen over ontwikkelingen, zoals het gebruik van de Ouderapp, 
laat het ons dan weten via ocopvang@sterrenpalevco.nl of spreek ons aan op school.  

De 2e maandagavond van de maand hebben een vergadering op school, aanvang 19.45 uur. Wil je deze een keer bijwonen schuif dan na 
de zomervakantie gerust een keer aan.  

Groetjes, 

Jeroen, Cecilia, Dana, Erika en Wendy 

 

 

Op maandag 19 augustus gaat de zwemvierdaagse van start. Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich binnenkort aanmelden via de 
site www.zwem4daagse.nl. 

 

 

Op de BSO verwelkomen wij Felin, Gijs en Lotte. Van harte welkom en veel speelplezier toegewenst! 

 

 

Op dinsdag 9 juli nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8: Karlijn, Troy, Tibbe, Céline, Lars, Ruben, Elin, Lynn, Jestin, Anouk, Line, 
Janneke, Yari, Lisa, Kenna, Willemijn, Senne, Mikai, Sven, Fleur, Ires, Stan, Plien, Thomas, Eva, Ilse en Tristan. 

Allemaal tot ziens en heel veel succes op jullie nieuwe school! Ook de ouders van wie we afscheid nemen willen we bij deze heel hartelijk 
bedanken voor het vertrouwen, de betrokkenheid en samenwerking in de tijd die we samen rond uw kind op onze school mochten delen! 

 

 

Met het einde van het schooljaar nemen we, naast de leerlingen van groep 8, ook afscheid van Tygo, Jim en Jack, Stijn en Yoeri. Zij gaan 
verhuizen en/of naar een andere school. We wensen jullie daar heel veel succes en plezier en horen graag nog eens hoe het met jullie 
gaat!  

 

 

Irene Kransen neemt afscheid van de MR. Irene, heel hartelijk bedankt voor al je tijd en inzet! 

 

We nemen ook afscheid van een tweetal leerkrachten: juf Bente en juf Ingrid. 
Bedankt voor de tijd die jullie op het Sterrenpalet waren, voor jullie inzet en alle dingen die jullie voor de kinderen hebben gedaan! Succes 
bij alles wat jullie in de toekomst gaan doen! 
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U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

 Brochure Zomertoer 

 Flyer BSO 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                               Heeft u ons insectenhotel al gezien?   

Wie hebben er nog blauwe school-shirts thuis lig-
gen? 

Willen de ouders die thuis nog een school shirt van 
hun kind hebben liggen deze z.s.m. mee wil geven? 
Uw kind mag dit aan de leerkracht geven of bene-
den op de personeel tafel in de keuken leggen. 
B.v.d. 
 

 

 

We feliciteren iedereen die deze week 
en in de zomervakantie zijn/haar 
verjaardag viert.  

Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst! 

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 voorwerpen langer te bewaren.  

 


