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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Op maandag 3 februari is er, van 8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop. Hiervoor 
bent u allemaal van harte uitgenodigd! Het zou leuk zijn om elkaar als ou-
ders van de onderbouw en ouders van de bovenbouw rond de koffie/thee 
te ontmoeten. 

 

Aansluitend aan de koffie-inloop organiseert Beweeg Wijs een wandelling! Van 9.00 tot 
10.00 uur verzorgt Lian Acda een wandeltraining van 9.00 tot 10.00 uur. De kosten hier-
voor bedragen 3 euro en iedereen (ouders/opa’s/oma’s/buren, enz.) kan meedoen!! We 
starten vanaf de hoofdingang van school (peuteringang). Op deze manier willen wij ieder-
een in beweging brengen en mensen elkaar in de wijk op een sportieve en leuke manier 
elkaar laten ontmoeten. Doet u ook mee? Na afloop van staat er koffie/thee klaar voor de 
deelnemers. 

Vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie hebben we met elkaar het mooie bedrag van 
€123,61 bij elkaar gespaard voor Catherine. Wat kan de organisatie UCCF daar weer mooie, 
noodzakelijke spullen voor haar voor kopen. Helpt u de periode tot de voorjaarsvakantie ook 
weer mee? De spaarpot staat klaar in de klas. 

 

 



 

Op maandag 17 februari vinden de 10-minuten-gesprekken 
plaats. Als de leerkracht in deze periode niet op huisbezoek komt, 
ontvangt u hiervoor via Mijn School op woensdag 29 januari een 
uitnodiging (onder Oudergesprekken).  Aanmelden kan t/m vrijdag 
7 februari. 

Om te controleren of de afspraak ook daadwerkelijk is ingepland, 
kunt u, nadat u zich heeft aangemeld voor de gesprekken, daarna 
even uit te loggen om 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 uitno-
diging, 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.  
 

 

 Op dinsdag 18 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar 
huis.  

Graag zouden wij alle rapporten ingeleverd zien op de maandag 2 
maart ná de voorjaarsvakantie. Alvast bedankt! 

 

 

Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Koningsspelen. De landelij-
ke Koningsspelen vinden plaats op vrijdag 17 april, maar omdat dit 
samenvalt met de Citotoets van groep 8 hebben wij ervoor geko-
zen de Koningsspelen op vrijdag 24 april te houden. 

Over de inhoud van het feestelijke programma zullen wij u nog 
nader berichten. 

De ouders die zich via het Ouderhulpformulier al hebben opgege-
ven, hebben hierover al bericht gehad. Maar mocht u ook in de 
gelegenheid zijn om als hulpouder aanwezig te zijn, kunt u zich 
hiervoor aanmelden via or@sterrenpaletvco.nl Wij hebben hulp 
nodig bij het ontbijt in de klas en/of  tijdens de spelletjes op het 
schoolplein. 

Alvast bedankt voor uw hulp! 

 

Er zijn afgelopen week verse neten ontdekt in groep 1-2. Maandag 
27 januari vindt er een hercontrole plaats in deze groep. 

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

 

 

Zoals u al heeft kunnen lezen houden we aanstaande woensdag 
29 januari, van 9.00-11.00 uur en ‘s avonds van 19.00–21.00 open 
huis voor ouders van een kind dat dit schooljaar 4 jaar zal worden. 
We hopen dat veel ouders een kijkje komen nemen op onze 
school.  

Naast dit open huis kunnen ouders uiteraard ook op een ander 
tijdstip de school bezoeken. Wel vinden we het fijn dat daarvoor 
een afspraak gemaakt wordt. Dat kan bij Ineke (06-12643247  / 
i.neerhof@vco-oostnederland.nl).  

 

 

Aanstaande woensdag 29 januari staan de oud papier-containers 
weer op het schoolplein.  Helpt u ook dit keer mee om de contai-
ner goed gevuld te krijgen? 

Alvast bedankt! 

 

 

Op woensdagmiddag 19 februari is het volleybaltoernooi voor de 
leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De kinderen die hieraan willen 
meedoen, kunnen zich hiervoor opgeven bij hun leerkracht. Dit kan 
tot en met vrijdag 31 januari! 

 

De Kinderraad is weer bij elkaar geweest. Er zijn veel onderwerpen 
besproken zoals: wat fijn dat juf Joyce en juf Naomi terug zijn; 
jammer dat de uitlegtijd voor Beweeg Wijs zo kort is; het reken-
plein is erg leuk, hopelijk wordt dit vaker gebruikt. De kinderen 
willen het Klimbos graag uitgebreider zien, maar daarvoor is geld 
nodig. De kinderen willen daarom iedereen vragen zoveel mogelijk 
eieren te verkopen tijdens de komende eieractie. 

 

Deze week spelen de kinderen de volgende spel-
len:  

• Geel: pittenzakje werpen 

• Oranje: volleybal-lijnbal en vieze voeten 

spel 

 

In het vorige Letterpalet heeft u een stukje kunnen lezen waar de 
PR-werkgroep zich op dit moment zoals mee bezig houdt.  

Bij het vermelden van de leden is er echter een naam weggevallen, 
daarom zetten wij ze nog een keer voor u op een rijtje: 

Moniek te Brake  

Joyce Brummelhuis  

Tineke Franken 

Mirjam Lefering 

Alieke Leppink 

Ineke Neerhof 

Erik Zoerink 
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Beste ouder(s)/verzorger(s),   

Zoals we eerder aan u hebben bekend gemaakt is er op donderdag 30 en vrijdag 31 januari weer een Landelijke Staking, voor minder 
werkdruk, voldoende collega's en een passend salaris, met de nadruk op structurele oplossingen, die er, ondanks de nieuwe cao, nog niet 
zijn. We wisten toen nog niet hoe de dagen er voor de groepen 6 t/m 8 uit zouden gaan zien. Sinds vandaag weten we dat en daarom 
stellen wij u daarvan door middel van dit bericht direct op de hoogte.  

De leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 op die dagen maken gebruik van hun stakingsrecht. Zij hebben ook een bericht geschreven over 
hun deelname aan de staking, zie onder Nieuwsberichten op Mijn School en hieronder. Andere leerkrachten zijn niet beschik-
baar. Daarom krijgen de groepen 6, 7 en 8 op donderdag 30 en vrijdag 31 januari geen les en zijn de kinderen vrij.   

We hopen dat u voor uw kind(eren) zelf opvang kunt regelen. Mocht dat echt helemaal niet lukken, dan kunt u i.v.m. de zorgplicht die we 
als school hebben, contact opnemen met mij (zie voor de contactgegevens onderaan dit bericht). De BSO biedt die dagen (uiteraard tegen 
betaling) opvang aan.   

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan hoor ik die graag.   

Met vriendelijke groeten,   

Ineke Neerhof  

(Tel. 06-12643247 /i.neerhof@vco-oostnederland.nl)  

 

De tekst zoals deze op Mijn School staat: 

Beste ouders/verzorgers, 

  

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord hebben de onderwijsbonden opgeroepen tot een algehele staking van het basis-, speciaal- en voort-
gezet onderwijs op 30 en 31 januari. Wij (Erik, Annemarie en Marian) geven gehoor aan deze oproep. 

Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en 
de generaties die volgen. De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe 
worden. We hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. 

Wij zijn van mening dat dit kabinet haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. De kwaliteit 
van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Inmiddels kunnen we niet meer garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde leraar 
staat. Ook bij ons op school is dit al voorgekomen. 

Mede door het stijgend lerarentekort neemt het aantal kinderen per klas toe, worden klassen opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd. 
Steeds vaker hebben kinderen geen vast en vertrouwd gezicht meer voor de klas staan. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van 
het onderwijs, ook voor uw kind. 

Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Wanneer wij nu 
niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden. 

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - 
investeringen zijn onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra struc-
turele investeringen nodig. 

Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs. Wij vragen uw steun voor deze staking. De 
gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investerin-
gen in het primair onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs! 

Als ouder kunt u ook iets doen. Er is een onderwijspetitie die u kunt tekenen. Graag attenderen wij u daarop. Via de volgende link komt u 
op de petitiepagina. https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie 

Met vriendelijke groet, 

Erik Wolterink 
Annemarie Westhuis 
Marian Woolderink 
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Vorige week woensdag hadden we onze 4e studiedag PBS. Deze middag en een deel van de avond ging over PBS in de klas. 

We hebben onder andere gedragslessen gemaakt van de afspraken in de klas. Door in elke klas deze lessen te geven zorgen we ervoor 
dat we eenduidige afspraken in onze groepen hebben.  

Ook leerden we deze middag de” stop loop praat” methode aan. Dit is een manier waarop we kinderen kunnen leren om met gedrag om 
te gaan wat ze niet fijn vinden. 

Dit begint met  stevig staan  en duidelijk zeggen van het woord stop! Gaat het vervelende gedrag door dan loop je weg. Hierbij wordt ook 
aan de omstanders geleerd om stop te zeggen tegen diegene die vervelend gedrag laat zien.  

We zullen de komende tijd dit met de kinderen gaan oefenen.  

 

Afgelopen woensdag was er het info-uur “Voorlezen maakt je leuker”.  

Rianne van Eijnatten, Consulent Educatie Jeugd van de Bibliotheek Oost-Achterhoek,  was 
helaas verhinderd, maar zij werd vervangen door Karin van den Dikkenberg. Er is veel infor-
matie verstrekt over boeken, lezen en voorlezen voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Wist u dat uit onderzoek is gebleken dat het lezen van boeken in de vrije tijd een positief 
effect heeft op de toetsscores? 

Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel woorden je 
leert, simpelweg door te lezen. 

 

Ouders van kleine kinderen kregen de tip om zo vroeg mogelijk te beginnen met voorlezen. 
Als uw kind dan iets ouder is, is met name het interactief voorlezen belangrijk. Laat het kind 
ontdekken wat er allemaal in het boek staat en ga hier op in.  

En wist u dat u met uw biebpas ook bij andere bibliotheke van Oost-Achterhoek boeken mag 
lenen? U kunt ze daarna inleveren bij uw eigen bieb. 

 

 

Karin heeft een aantal interessante websites voor ons op een rijtje gezet: 

www.jeugdbibliotheek.nl 

http://boekenzoeker.org/ 

https://leesbevorderingindeklas.nl/tiplijsten/ 

www.yoleo.nl 

En dit filmpje gaat over het Nut van lezen: https://www.youtube.com/watch?v=Hf_kw_WyttA 

Het was een uiterst interessant uurtje. Karin, bedankt voor jouw leuke informatie-uurtje! 
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Het is alweer even geleden, maar kunt u zich nog herinneren dat de oude schoolmeubelen zijn opgehaald door Peter Grootemaat van 
Bohero? De meubels gingen op transport naar de Oekraïne. Wij schreven hierover in het Letterpalet 12 van 22 februari 2019. Lange tijd 
hebben we niets meer vernomen, maar nu kregen wij onderstaand bericht: 

“In de zomer van 2019 werden op de Driesprong, de Willem Sluiterschool en de Julianaschool de overtollige tafels, stoelen, kasten en nog 
veel meer opgehaald door vrijwilligers van de humanitaire kringloopwinkel Bohero in Borculo. Via de Stichting Spoetnik uit Vlaardingen 
werden de goederen naar Oekraïne getransporteerd. 

Inmiddels is bekend waar ze zijn terechtgekomen, namelijk in de Kyiv Oriental Languages School in Kiev en een lagere school in Zhytomir, 
een plaats 100 km ten zuiden van Kiev. 

Men was er erg blij mee. In Oekraïne is het namelijk zo dat schoolgebouwen en salarissen door de overheid worden verzorgd, maar dat 
de leermiddelen via sponsors moeten worden verkregen. 

  

Een verfje doet wonderen. 

 

Kyiv Oriental Languages School, 

Kiev 

 

 

 

Lagere school, 

                         Zhytomir 

Sterrenpalet, namens Bohero  heel hartelijk bedankt voor jullie grote bijdrage. 

Peter Grootemaat.” 

Hoe leuk is het dat de oude schoolmeubelen van de 3 fusiescholen een nieuw leven tegemoet gaan?! 
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U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

• poster Zanggroep Akkoord 
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Hallo, 
Ik ben Pien Olde Engberink en loop hier, bij het Sterrenpalet de 
BSO, stage sinds 16 dec. Ik ben intussen 18 jaar en doe nu de 
opleiding, Pedagogisch Medewerker niveau 3, op het Graafschap 
College in Groenlo. Hierna wil ik of door naar niveau 4 of bij een 
kinderdagverblijf gaan werken. Als ik doorga naar niveau 4, wil ik 
het gastgezin van een kennis graag gaan overnemen. Verder 
sport ik zelf in de fitness, omdat ik gestopt ben met hockey door 
een knieblessure. 
Tot bij de BSO! 

 

 

 

 

 

Bij de peutergroep verwelkomen we Bryan. Wij wensen jou een 
heel fijne speel- en leertijd toe!  

 Op de BSO zijn begonnen Joos Saartje en Dylan. Wij wensen jullie, 
samen met jullie ouders, een heel fijne speel- en leertijd toe! 

 

 

Travis (groep 3B) en Sheldon (groep 1-2B) hebben een 
broertje gekregen. Hij heet Tyler. Wij feliciteren hen 
en hun ouders van harte.  Samen veel geluk gewenst! 

 

 

 

 

 

Sinds kort maken 
we gebruik van de 
werktafels in de 
kelderruimte.  

 

Dit levert heel leu-
ke knutselwerkjes 
op 

 

Zanggroep Akkoord geeft op 14 februari een concert in de O.L.V. 
Tenhemelopneming-kerk in Beltrum. Wie hiervoor belangstelling 
heeft, vindt aanvullende informatie in de bijlage. 

 

 

Op zondag 16 februari is er om 11.00 uur een KinderKerkviering 
in de Antonius in Rekken. 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 


