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Het nieuwe schooljaar is alweer twee weken geleden begonnen. Voor het eerst de start 
van het nieuwe schooljaar aan het begin van het nieuwe schooljaar. Bewust hebben we 
gekozen voor een rustige start, waarbij alle kinderen gelijk in hun eigen groepen werden 
ontvangen door de leerkracht en u ook rustig daar even een kijkje kon nemen om ver-
volgens een kopje koffie en thee met elkaar te drinken en elkaar te ontmoeten en spre-
ken. Na een enerverend en intensief vorig schooljaar hopen wij dit jaar vooral te kunnen 
genieten van ons mooie gebouw en hopen we stiekem ook op een ‘rustig’ jaar. Waarin 
we ook de nodige ‘breaks’ zullen hebben en nemen. ‘Breaks’ met de leerlingen door de 
nodige tussendoortjes tijdens de lessen en de gesprekjes met hen. ‘Breaks’ met elkaar 
en ook met u door elkaar te ontmoeten en spreken voor een fijne samenwerking met 
elkaar. Hiervoor hebben we inmiddels de maandelijkse koffie-inloop en startgesprekken 
gehad. En ook de groepsinformatieavond van a.s. maandag is daar een voorbeeld van. 
De ontwikkelingen zullen wel doorgaan, ook dit schooljaar. We hopen weer ‘stappen’ te 
zetten in de schoolontwikkeling, onder andere door het verder implementeren van PBS 
waarover u verderop een stukje leest. Maar nog belangrijker: we zijn er vooral op ge-
richt dat uw kind stappen kan zetten in zijn/haar ontwikkeling. Daarvoor willen wij onze 
‘stappen’ zetten. En zijn we benieuwd wat we samen weer mogen bereiken. Wat zou u 
graag willen wat uw kind bereikt? Samen zullen we daar ook a.s. maandagavond over 
nadenken in verschillende groepen. En zo stappen we verder... we hopen op een mooie 
wandeling samen! Een heel goed schooljaar gewenst!   



Het kan zijn dat u de mails (waaronder de notificatiemail) van Mijn School sinds het nieuwe schooljaar in de 
spammap ontvangt. U kunt dit verhelpen door het e-mailadres aan uw lijst met veilige afzenders toe te voe-
gen en/of de mail vervolgens als “geen spam” aan te vinken. Als het goed is, ontvangt u de mail daarna ge-
woon in uw postvak. 

Als u problemen met Mijn School ondervindt, neemt u dan contact op met Mirjam (m.lefering@vco-oostnederland.nl). Zij zal u verder 
helpen. 

 

Graag vernemen wij van u of er wijzigingen zijn voor wat betreft de allergieën van uw kind(eren). Als dit het geval is, wilt u dit dan door-
geven aan Mirjam (m.lefering@vco-oostnederland.nl) zodat wij hiermee rekening kunnen houden tijdens (speciale) gelegenheden. 

 

De meeste ouders hebben inmiddels aangegeven of we foto's van uw kind(eren) mogen gebruiken én waarvoor we die mogen gebruiken.  

Deze gegeven toestemming blijft geldig tot het kind waarvoor de toestemming is gegeven van school gaat of tot het moment dat u daar 
verandering in wilt aanbrengen. 

Voor het verlenen/veranderen van uw toestemming kunt u klikken op deze link: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf5fJvzrB9Oc8A8cyMAQLmLXcVlRiZB-uamMdBOUa262lBNog/viewform Deze link is ook terug te vinden op het Prikbord van 
Mijn School. 

 

 
Er zijn vorige week in de groepen 0/1 en 3A luizen ontdekt. Komende maandag 9 september wordt daarom in deze groepen een hercon-
trole gedaan. , men is al bezig met behandelen dus geen paniek. Wel willen wij u vragen, thuis te blijven te controleren, mocht u dit niet 
al met regelmaat doen en zo nodig behandelen.  

 

 

Via Mijn School hebben de ouders van de leerlingen van groep 8 het verzoek gekregen de bijdrage voor het kamp te voldoen. De factuur 
vindt u onder Documenten op Mijn School. 

Mocht u dit nog niet hebben gedaan, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? De betaling ad 60 euro dient uiterlijk 15 september te zijn 
overgemaakt. 

Bij voorbaat dank! 

 

 

Van  9 september t/m 3 oktober  neemt onze school deel aan de actie ‘Op Voeten 
en Fietsen naar school’, waarmee wij het belang van fietsend of lopend naar school 
brengen/halen nog eens onder de aandacht brengen. 

De kinderen van groepen 1 t/m 8 kunnen gedurende 4 weken stickers sparen voor 
elke dag dat zij lopend of fietsend naar school komen.  

Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

U doet toch ook mee? 
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Zoals u weet, staat op aanstaande maandag, 9 september, de groepsinformatieavond gepland. Dan brengen we u graag op de hoogte 
van de gang van zaken in de groep(en) van uw kind(eren). 

De uitnodiging hiervoor, met alle tijden en rondes per groep, heeft u via Mijn School ontvangen en kut u daar ook terugvinden onder Do-
cumenten.  

We hopen op uw komst! 

 

 

Op maandag 7 oktober staat het eerste info-uur gepland. Dit keer komt de OuderCommissie aan het woord: 

“Afgelopen jaar is er het een en ander veranderd in de organisatiestructuur van de kinderopvang en BSO. Daarnaast is de Ouderapp per 
april 2019 in gebruik genomen.                                                                                                                                                                            
Als OuderCommissie leek het ons goed om de ouders hierover te informeren en bij te praten..                                                                                    
Daarom komen Esther Berfelo en Monique de Graaf van VCO Kinderdomein tijdens het info-uur hierover vertellen. 

Gaan jouw kinderen naar de VSO, BSO of kinderopvang en heb je vragen, stel deze dan op maandagavond 7 oktober. We zien jullie graag 
vanaf 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar. Het is fijn als jullie je willen aanmelden in de Agenda voor deze avond, 
zodat wij weten hoeveel koffie en thee we klaar zullen zetten.  

De OuderCommissie” 

 

 

Vorig jaar hebben we in november bij alle groepen van de hele school de quickscan afgenomen in het Digitaal Handelingsprotocol Hoog-
begaafdheid (DHH). Bij deze quickscan, wordt er voor de hele klas gekeken naar vaardigheden die horen bij begaafde kinderen. 
Dit jaar (en de komende jaren) doen we deze quickscan in groep 1, 3 en 5. 
Mocht uw kind in 1 van deze groepen zitten dan zal de leerkracht in de maand oktober de scan invullen. Mocht daaruit naar voren komen 
dat we bij uw kind kenmerken zien van begaafdheid, dan worden er vragenlijsten ingevuld door leerkracht en ouders. Die vragenlijsten 
helpen ons om de vaardigheden van het kind in beeld te brengen. Op basis van die uitslagen zullen we bepalen of uw kind mee zal doen 
aan 1 of meerdere thema’s van de plusklas. 

Ook dit jaar starten we weer met de plusklas: en wel volgende week woensdag. Zoals tijdens het info uur al bekend was geworden mag 
ik (Alieke) de plusklassen gaan geven. 
Ik heb er veel zin in om met de kinderen aan het werk te gaan. Als het goed is hebben alle ouders van kinderen die vorig jaar hebben 
meegedaan aan de plusklas een bericht ontvangen hierover. 
Heeft u nog vragen over de quickscan en/of de plusklas dan hoor ik die graag. 

 

 

Wie van de ouders heeft zin om mee te doen met een voor u georganiseerd evenement: 

Op maandag 4 november wordt er van 9:00 uur – 10:00 uur een wandeltraining verzorgd door Lian Acda. De 
kosten hiervoor bedragen 3 euro en iedereen (ouders/opa’s/oma’s/buren, enz.) kan meedoen!! 

 

 

 

Op het moment van het maken van dit Letterpalet zijn de kinderen van groep 8 nog niet terug van 
kamp. De verhalen die we horen zijn echter zeer enthousiast. Wij vermoeden dat het dit weekend 
stil zal zijn bij een aantal gezinnen (omdat er bijgeslapen moet worden). 
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Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor het inleveren van het ouderhulpformulier! Aan de hand hiervan wordt er een lijst samen-
gesteld en kunnen wij een beroep op u doen wanneer dat nodig is. 

 

 

Catherine Nakulima is ons sponsorkind van de organisatie UCCF. Catherine woont in Oeganda samen met 
haar oma. Elke maandag kunnen de kinderen geld voor Catherine meenemen. In de klas staat een spaarpot 
waar ze het geld in kunnen doen. Helpt u samen met uw kind mee om Catherine een mooie toekomst te 
geven? 

 

 

 

 

Op zaterdag 24 augustus heeft een heel aantal vaders en moeders heel veel werk verzet 
op het plein en in de tuin rond het hele gebouw. Zelfs binnen is het nodige werk gedaan, 
zijn de laatste spullen van versjouwd. Hierdoor konden we op de eerste schooldag begin-
nen in een supernette binnen- en buitenomgeving! Behalve dat er hard gewerkt is, was 
het ook heel gezellig! Allemaal heel hartelijk dank voor jullie tijd en inzet!   

 

 

Afgelopen maandag was de koffie-inloop. Het was leuk dat er opnieuw een tafel vol mensen was. Onder het genot van een kopje koffie 
of thee was er even tijd om gezellig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op dinsdagmorgen 1 oktober, van 8.15-9.15 uur. Omdat u allemaal verschillende werkdagen heeft, 
wordt de koffie-inloop met ingang van dit schooljaar ook op verschillende dagen gehouden. We houden de eerste schooldag van elke 
maand aan, zodat de ‘regel’ hiervoor goed te onthouden is en er vanzelf sprake is van verschillende dagen.  

 

 

Afgelopen week hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een folder meegekregen van Gulden Loon Typopleidingen.  

Ook dit jaar wil Gulden Loon de cursus computertypen/tekstverwerken weer op school (of op een school in de buurt) organiseren. 

Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen hier dan aan deelnemen en zij zich kunnen zich d.m.v. de folder inschrijven voor de cursus. U 
vindt de folder ook terug onder Documenten op Mijn School. 

Een typdiploma is in deze tijd heel wat waard! Daarom bevelen wij de cursus van harte aan! 

 

 

 
 
. 
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Heeft u het leuke filmpje op onze website al gezien? Klik op deze link  als u dit nog niet heeft gezien:  
https://www.youtube.com/watch?v=YgXdeuKsOKA  

 

En voor wie nog belangstelling heeft voor de complete fotoreportage van de (ver)nieuwbouw van onze 
school: https://myalbum.com/album/nVmV3949YFrl  

https://www.youtube.com/watch?v=YgXdeuKsOKA
https://myalbum.com/album/nVmV3949YFrl


Op 22 augustus hebben wij als team een studiedag gehad over PBS. Vorig jaar hebben we gekeken hoe we PBS konden introduceren in 
onze school. We hebben waarden gemaakt, afspraken, gedragslessen etc. Dit jaar gaan we dit toepassen en zal PBS ook steeds meer 
zichtbaar worden in de school. 

Wat is PBS ook alweer?  Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede methode die zorgt voor een positief schoolklimaat. De 
school werkt met heldere en gevisualiseerde gedragsverwachtingen die leerlingen worden aangeleerd. Leerlingen die dit gedrag vertonen, 
krijgen een compliment of een zichtbare beloning in de vorm van een muntje. De nadruk ligt op het aanleren van gedrag en dit positief te 
bekrachtigen en het negatieve gedrag te negeren.  

Misschien hebt u van uw kind al gehoord dat ze een muntje hebben gekregen omdat ze zich aan een afspraak hielden. Bijvoorbeeld je 
loopt rustig in de gang. De kinderen krijgen af en toe een muntje als ze zich goed aan een afspraak houden. Deze muntjes worden in een 
buis gedaan die in de klas staat. Samen met de groep wordt er gespaard voor een groepsbeloning. De kinderen krijgen niet altijd een 
muntje. Het is een verrassing, om de muntjes speciaal te houden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen zich uit zichzelf houden 
aan de regels en niet iets doen voor het muntje. 

Op de studiedag hebben we afspraken gemaakt hoe we dit systeem gaan introduceren. Welke afpsraken worden hierover gemaakt. Ook 
hebben we het gehad over groepsvorming. Het is heel belangrijk om in de eerste weken groepsactiviteiten te doen, zodat kinderen elkaar 
leren kennen. Natuurlijk kennen de meeste kinderen elkaar al, maar elk jaar worden de rollen in de klassen opnieuw verdeeld. Deze acti-
viteiten zorgen ervoor dat het een groep wordt. En dat er een veilig groepsklimaat ontstaat. Iets wat we als school heel belangrijk vin-
den. Want als de groep veilig is en je met plezier naar school gaat, dan kun je ook veel beter leren. 

We hebben met de studiedag veel geleerd, nieuwe ideeën opgedaan en langzamerhand zal dit ook zichtbaar worden in de school. Mocht 
u vragen hebben over PBS, dan kunt u terecht bij het PBS-team. (Het PBS-team bestaat uit Alieke, Laura, Ineke, Marit, Audry en Rogier). 

 

Afgelopen maandag was de bandenplakles voor groep 8. Op het laatste moment hebben we nog een echte fietsenmaker bereid gevon-
den om ons hierbij te helpen. Niek Rhebergen, nogmaals bedankt voor je hulp! Tijdens de les hebben de kinderen geleerd hoe ze een 
band van de velg moeten halen en er weer op moeten leggen, ze het gaatje in de band op moeten zoeken en plakken, en zeker niet onbe-
langrijk, de oorzaak van het gaatje ( in dit geval een punaise) op moeten sporen. Groep 8 is goed voorbereid op kamp gegaan. Alle materi-
alen die we tijdens de les gebruikt hebben, zijn gesponsord door Profile Bleumink, waarvoor dank! 

 

Het was leuk om aan het begin van het schooljaar zoveel nieuwe leerlingen welkom te heten. In groep 8 verwelkomen we Julia, in groep 6
-7 Anna, in groep 4-5 Iris, in groep 4 Sofie, in groep 3A Saartje en in groep 1A: Joos, Feline, Nina, Mats, Kinu, Gijs Anne, Dyon, Gijs, Dex, 
Brandon, Lise, Zoë, Koni, Lesly, Meike, Willem, Fayenna, Lisa en Sem. 

Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school!  

 

Bij de peutergroep verwelkomen we Tygo, Lenn, Lisanne, Jop, Fem, Felix, Vigo en Jim en bij de opvang komen Finn, Hannah, Seth en Bir-
lant spelen. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe! 
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Bij de opvang waren er een aantal vacatures, die in de vakantie opgevuld konden worden. Mayre Stemerdink en Anne van Hasz, die wij al 
kenden van resp. hun stage en invalwerk bij ons, hebben een vaste baan bij ons op het kinderdagverblijf gekregen. We zijn hier heel blij 
mee! Van harte welkom, nu vast op het Sterrenpalet, Mayre en Anne! We kunnen nu met zes vaste mensen het rooster vullen, zodat de 
kinderen elke keer als ze komen vertrouwde gezichten zien en we kunnen zorgen voor continuïteit.  

Bij de BSO hebben we afscheid genomen van Dian Spijkers. We willen haar bedanken voor al haar inzet en hebben dat ook gedaan op 
haar laatste werkdag namens ons allemaal. Voor haar in de plaats is Inge Blokhuis aangenomen. Zij werkt ook als onderwijsassistent bij 
ons op school. Het is heel fijn dat zij er voor de kinderen zowel op school als bij de BSO is, net als Rogier en Robin. Ook heel veel werkple-
zier en succes op de BSO gewenst, Inge!  

 

 

 

 NUMMER 1 

Beste ouders,  

Mijn naam is Lieke Geur-
kink, ik ben 20 jaar en 
woon in Winterswijk. 

Ik volg de opleiding peda-
gogisch medewerker en 
zit momenteel in mijn laatste jaar van ni-
veau 3. Hierna zou ik graag nog niveau 4 
gaan doen tot gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker. Ik volg deze opleiding aan het 
Graafschap College in Groenlo. 

Ik kom stage lopen bij de opvang van het 
Sterrenpalet op de woensdag, donderdag en 
vrijdag tot het einde van het schooljaar. 

Mocht u nog vragen hebben, trek gerust aan 
de bel. 

Ik heb er erg veel zin in. 

Tot snel, 

Ik ben Annemieke Haandrikman-van den 
Berg. Ik ben 41 jaar, getrouwd en moeder 
van een prachtige zoon van 9 jaar. Ik ben 
leerkracht basisonderwijs en woon in Henge-
lo. Ik houd erg van zingen, wandelen, hardlo-
pen, tuinieren, lezen en toneelspelen.  

Dit schooljaar ben ik gestart met de Master 
Educational Needs aan Hogeschool Windes-
heim/Saxion. Omdat ik momenteel niet 
werkzaam ben binnen een basisschool ben ik 
op zoek gegaan naar een leerwerkplek om 

mijn opdrachten uit te 
mogen voeren. Het Ster-
renpalet biedt mij de mo-
gelijkheid om mijn op-
drachten uit te voeren. Ik 
voel me erg welkom op 
deze school! 

Ik ben de komende tijd op 
de donderdagen aanwezig.  

Hartelijke groeten en wellicht tot ziens, 

Annemieke Haandrikman-van den Berg 

Ik ben Koen Konniger, ik 
ben 19 jaar oud, kom uit 
Rekken en ik zit nu in het 
4de en laatste jaar van 
mijn opleiding Sport en 
Bewegen aan het Graaf-
schap College te Doetin-
chem.  

Ik zit op voetbal bij het 
eerste van sportclub Rekken. Dit jaar ga ik 
Jeanet helpen bij het geven van de gymles-
sen van uw zoon of dochter. Ik hoop er een 
leuk en leerzaam jaar van te maken met 
leuke gymlessen en veel plezier! 

Koen Konniger 

Hallo allemaal,  
Mijn naam is Nardi Strijbos en vanaf dit 
schooljaar mag ik via Muziek en Kunstwijs 
muzieklessen komen geven op jullie school 
in de groepen 1 t/m 5. 
Behalve op jullie school, 
geef ik ook muziekles op 
vijf andere scholen in de 
gemeente Berkelland. 
Daarnaast vervang ik 
momenteel Esli Vogel als 
saxofoondocent bij Eup-
honia. Het lijkt me erg 
leuk om jullie te ontmoe-
ten en samen muziek te maken en te zingen. 
Ik ben (bijna) 32 jaar en kom uit Gelselaar. 
Willen jullie meer over mij weten? Bezoek 
mijn site even op www.beatsandmusic.nl . 
Tot ziens! 

Nardi Strijbos  

http://www.beatsandmusic.nl
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U vindt onder Documenten de volgende bijla-
gen:   

• Op voeten en fietsen naar school; 

• Flyer Werken in het onderwijs via Mobili-

teitscentrum ObT;  

• Flyer Excelsior 

 
In de vakantie hebben we u het blijde nieuws laten weten, dat juf Naomi en Torsten een dochter, met de naam Elisa, 
hebben gekregen. Het gaat goed met hen. Behalve Elisa zijn er nog meer baby’tjes geboren! 

Emi (kdv-groep)  heeft in de zomervakantie een zusje gekregen! Zij heet Hanne. We zijn heel blij voor Emi en haar 
ouders. Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

Marita is voor de eerste keer oma geworden! In de vakantie is haar kleindochter, met de naam Jailey, geboren. Marita, van harte gefelici-
teerd en we wensen je heel veel geniet-momenten met Jailey!  

 

 

Onze invalpool start volgende week met de wervingscampagne “Werken in het onderwijs via Mobiliteitscentrum ObT”. Mocht u hiervoor 
belangstelling hebben of iemand kennen die hiervoor in aanmerking komt, verwijzen wij u naar bijgesloten flyer. 

Op woensdag 11 september organiseert de OBT op 3 momenten (13:00, 15:00 en 19:00 uur) een informatiebijeenkomst voor geïnteres-
seerden die beschikbaar zijn voor werk in het onderwijs.   
Tijdens deze bijeenkomst leggen wij uit wat invallen via Mobiliteitscentrum ObT inhoudt en is er de mogelijkheid voor de deelnemer om 
zich in te schrijven voor de invalpool. 
Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk via de link: https://tinyurl.com/yxr9kl57. 

 

 

Vanaf september kunnen kinderen vanaf 7 jaar spelen met muziek bij Excelsior Eibergen. De Notenbende is een echt orkest waarin ze 
samen leren en samen spelen. Vanaf de eerste les spelen de kinderen op een echt instrument, dat door hen zelf is uitgekozen. 

Voor aanvullende informatie verwijzen u naar de bijlage. 

 

 

Afgelopen week ontving u een spoedbericht voor het aanbod van kaarten voor de voetbalwedstrijd Jong Oranje tegen Jong Cyprus. Er zijn 
nog enkele kaarten verkrijgbaar. De wedstrijd vindt plaats op dinsdag 10 september om 19.00 uur in het stadion van De Graafschap in 
Doetinchem. Mocht u hiervoor belangstelling hebben voor uw kind(eren) (en uzelf) dan kunt u zich hiervoor aanmelden in De Agenda, 
waarbij u ook het aantal personen kunt vermelden.  

Op vrijdag 4 oktober zijn alle leerlingen 
vrij in verband met een studiedag 

https://tinyurl.com/yxr9kl57

