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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Heeft u het rapport van uw kind al ingeleverd?                                                                   
Zo niet dan ontvangen wij dit graag zo spoedig mogelijk retour. 

 

Het coronavirus is volop in het nieuws. De informatie hierover is soms uitgebreid. GGD 
Noord-Oost-Gelderland geeft door middel van een brief uitleg. Die brief kunt u vinden 
onder ‘Documenten’. 

Op dinsdag 10 maart is er weer een info-uur van 19.30-20.30 uur. Voor dit uur hebben we het thema aangepast aan de “Week van de 
Lentekriebels”, die een week later is. 

Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door en hebben al veel vragen over het thema. Door het aan de orde te 
stellen op school en thuis raken kinderen ermee vertrouwd en leren ze dat het een normaal onderwerp is om over te praten en dat zij 
hierin hun wensen en grenzen mogen aangeven. 

Spreekster van het info-uur is Anne Nales van het Team Seksuele Gezondheid van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Zij zal komen 
vertellen over de verschillende fases van de seksuele ontwikkeling van het kind en het belang van seksuele opvoeding. 

Natuurlijk is er ruim tijd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. 

Wij willen u vragen zich op te geven voor maandag 9 maart, zodat wij die dag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.  

Aanmelden kan via de Agenda op Mijn School. 

Ook “nieuwe” ouders en ouders van de peuteropvang zijn van harte welkom. Als u niet over Mijn School beschikt, kunt u zich aanmelden 
via onze administratief medewerker: mirjam.lefering@vco-oostnederland.nl  
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Op woensdag 11 maart is er een kleutersportdag voor de groepen 
0-1, 1A, 1-2B en 2A in de Pickerhal van 10.30 uur tot 12.00 uur. 
Wij beginnen om 8.15 uur gewoon op school en lopen met z'n allen 
naar de sporthal. 

Wilt u uw kind makkelijke kleding aandoen, bv. een trainings- of 
joggingpak met een t-shirt eronder waar het in kan gymmen. De 
gymschoenen gaan van school mee. Ouders zijn welkom om te 
komen kijken, u mag op de tribune plaatsnemen.  

Wilt u uw kind om 12.00 uur bij de Pickerhal in de kleedkamer 
ophalen? Mocht dit niet lukken of uw kind gaat naar de BSO dan 
lopen we met hen terug naar school.  

Er worden ook foto's gemaakt deze ochtend die de organisatie wil 
gebruiken. Mocht u bezwaar hebben dan kun u dit aangeven bij de 
leerkracht van uw kind(eren). 

 

 

Op donderdag- en vrijdagochtend 12 en 13 maart komen alle leer-
lingen naar De Oude Mattheüs om op zoek te gaan naar de 

‘schatten’.

De bezoektijden zien er als volgt uit: 

Donderdag 12 maart 

08.45 - 09.30 uur   groepen 2a + 4 

09.45 - 10.30 uur   groepen 0-1 + 1A +   

                                1B + 1-2B 

10.45 - 11.30 uur   groepen 7 + 8 

Vrijdag 13 maart 

08.45 - 09.30 uur   groepen 3A + 3B 

09.45 - 10.30 uur   groepen 6+ 6/7 

10.45 - 11.30 uur   groepen 4/5 + 5 

 

 

Duurzaamheid, milieubewuster en een schonere wereld... dit is 
wat we allemaal willen voor onze kinderen. Laten we samen een 
klein verschil maken. Ieder jaar (soms meerdere malen per jaar) 
kopen we nieuwe gymschoenen voor onze kinderen. Kinderen 
groeien supersnel, en dat is geweldig. Het is alleen zo zonde dat 
de oude schoenen, die er vaak nog als nieuw uitzien, bij het afval 
belanden of in de zak van Max.  

Heb je thuis nog gymschoenen liggen die te klein zijn geworden, 
dan is er op vrijdag 13 maart een inleverdag. In de hal kunt u de 
oude/ te kleine gymschoenen kwijt in de daarvoor bestemde bak-
ken. Te herkennen aan het recycleteken. Alle maten gymschoenen 
zijn welkom!  

In week 12, de week van 16 tot en met 20 maart kunt u gym-
schoenen uitzoeken als u nieuwe nodig heeft. Van 08:15-08:30 en 
tussen 14:00 en 14:15 op de woensdag 11:45-12:00 uur. 

Dit is een pilot. Mocht het aanslaan dan kunnen 
we meerdere malen per jaar een ruilweek orga-
niseren. 

Helpt u mee een klein verschil te maken? 

 

 

Op zaterdag 14 maart staat weer een ochtend gepland voor diver-
se pleinwerkzaamheden . Heeft u twee rechterhanden?  Alle hulp 
is van harte welkom!  U kunt zich hiervoor aanmelden via Mijn 
School. Bij het agendapunt kunt u zich hiervoor opgeven. 

(Als u zich aan het begin van het schooljaar al heeft opgegeven via 
het ouderhulpformulier, hoeft u zich niet nogmaals op te geven, 
maar ontvangt u een aparte uitnodiging via de app). 

 

 

Afgelopen maandag is er een luizencontrole gedaan. Bij groep 1-2 
zijn luizen en verse neten ontdekt. De betrokken ouders zijn in-
middels op de hoogte en begonnen met behandelen. Op maandag 
16 maart vindt er in die groep een hercontrole plaats. De rest van 
de school is luisvrij!   

 

 

Dit programma vindt u onder ‘Documenten’ op Mijn School.  

Op dinsdag 17 maart van 14.30 – 15.30 uur is er weer een gezelli-
ge maandelijkse activiteit op het plein! Deelname is gratis en toe-
gankelijk voor iedereen van groep 3 t/m 8. Deze middag gaan we 
diverse tikspelen spelen en gaan we aan de slag met steen-papier
-schaar variaties. Kom je gezellig mee doen? Geef je op via      
dennis@beweegwijs.nl. Iedereen is van harte welkom! 

Daarnaast is er elke week op de donderdag een pleinclub vanuit 
Beweeg Wijs. Tijdens deze pleinclub met “De Sterren” doen we 
afwissende sportieve en recreatieve activiteiten en staat gezellig-
heid voorop. Deelname kost € 6 per maand. 

Inschrijving en coördinatie vanuit Beweeg Wijs loopt via Dennis 
Jolink. Dennis is te bereiken via dennis@beweegwijs.nl. 
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Op 25, 26 en 27 maart komen er 2 schrijvers bij ons op school, 
Hans en Monique Hagen. Zij zullen in iedere groep een poëzie-
workshop geven, waarbij alle kinderen ook actief hiermee aan de 
slag gaan. Misschien heeft u al veel vaker van hen gehoord. In 
2017 werden Monique en Hans Hagen benoemd tot Kinderboe-
kenambassadeurs van Nederland. Zij geven o.a. workshops om 
het belang van kinderboeken en lezen onder de aandacht te bren-
gen 

 

Sinds afgelopen week hebben we een nieuwe conciërge erbij, als 
opvolger van Mark. Zijn naam is Heico Slot, hij stelt zich verderop 
in de nieuwsbrief apart aan u voor. Heico is op de maandag, 
woensdag en vrijdag bij ons. Marita is er op de dinsdag en donder-
dag. We wensen Heico een heel fijne tijd bij ons op het Sterrenpa-
let! 

 

 

Aanstaande maandag krijgen alle kinderen een formulier voor de 
eieractie van de opvang en ouderraad. Kinderen mogen aan ou-
ders, buren, vrienden en familie eieren verkopen. Een doosje kost 2 
euro, daarvan gaat 1 euro naar de opvang en ouderraad. Hiervan 
willen we een bijdrage leveren aan de aanleg van het ‘klimbos’. 
Lege eierdozen mogen ingeleverd worden bij Marita of Heico. De 
formulieren kunnen samen met gepast geld tot en met vrijdag 27 
maart worden ingeleverd bij Alieke en Mirjam (Op het formulier 
staat vermeld dat het geld ingeleverd kan worden bij Mark, dit is 
onjuist. Het formulier en het geld mag aan Alieke of Mirjam gege-
ven worden).  

De bestelde eieren kunnen woensdag 8 april worden opgehaald in 
de hal van de school. De eieren van de kinderen van de opvang 
mogen bij de opvang zelf opgehaald worden. 

Groetjes de OC en de OR. 

 

 

Op dinsdag 3 maart hebben groep 4/5 en groep 5 een gastles van 
de bibliotheek gehad. Het ging over het Achterhoeks en we heb-
ben dan ook heel veel Achterhoeks gehoord. Soms was het nog 
een beetje moeilijk te verstaan, maar als het langzaam ging, kre-
gen we het wel mee. Zelfs de wethouder is nog op bezoek ge-
weest en heeft een verhaaltje voorgelezen in groep 4/5 in het 
Achterhoeks. Na de les mochten de leerlingen het werkboekje 
meenemen en hebben ze nog een tijdschrift gekregen. Het thema 
dit jaar is "Vrijheid", dus hebben we het ook over Bevrijdingsdag 
gehad en zijn betekenis. Het was een heel leerzame gastles en we 
zijn benieuwd hoeveel ouders of grootouders het tijdschrift begrij-
pen. 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 27 maart zullen groep 4/5 en groep 7 op uitwisseling 
gaan naar onze Duitse partnerschool, de St. Marienschule in Vre-
den. Deze school is op 7 oktober al bij ons geweest en nu is het 
onze beurt om een kijkje te nemen over de grens. Deze groepen 
zijn twee jaar geleden al begonnen met het maken van contact en 
dat wordt nu dus uitgebouwd. We hebben er heel veel zin in. Maar 
om in Vreden te komen hebben we nog een aantal ouders met 
auto's nodig die die ochtend leerlingen mee kunnen nemen. Meld u 
hiervoor aan bij de leerkrachten van de groep: voor groep 7 zijn dat 
juf Annemarie en juf Marian, voor groep 4/5 zijn dat juf Audry en 
juf Naomi. 

We hopen dat we genoeg ouders kunnen animeren, zodat we er 
een leuke ochtend van kunnen maken! 

 

 

Vanavond nemen een heel aantal teamleden deel aan het door 
VCO georganiseerde volleybaltoernooi. Wij wensen jullie heel veel 
succes! 

 

Deze week spelen de kinderen de volgende spellen:  

• Rood: Kingen en bouncebal 

• Oranje: Annemaria Koekoek 

 

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. Er schoven 
dit keer ook opa’s en oma’s bij aan tafel, hoe gezellig! 

De volgende koffie-inloop vindt 
plaats op woensdagmorgen 1 april, 
van 8.15 - 9.15 uur. U bent hier-
voor van harte uitgenodigd! 

 

 

 



 

Op donderdag 9 april vieren we het paasfeest. Zoals gebruikelijk wordt er in iedere groep een paasviering georganiseerd. Daarnaast wil-
len we dit jaar ook een actie doen. Omdat Pasen het feest van Leven is, willen we iets betekenen voor hen voor wie leven niet meer van-
zelfsprekend is. We denken dan aan degenen die te strijden hebben tegen kanker. KWF Kankerbestrijding zet zich voor hen in door geld 
in te zamelen voor kankeronderzoek, voorlichting over het voorkomen van kanker en voor patiëntenondersteuning.   

Voor dit doel wordt ook de Alpe d’Huzes georganiseerd, een bekend evenement in Frankrijk.  

Onze actie willen we relateren aan de Alpe d’Huzes. We willen door middel van een sponsorloop een ‘Sterren-Alpe d’Huzes’ organiseren. 
We willen daarbij de kinderen zes keer een ronde laten hardlopen of wandelen, waarbij ze ook de ‘berg’ achter op het schoolplein zes 
keer ‘beklimmen’.  

Op vrijdag 20 maart wordt er een presentatie gedaan door Christiaan Hoftijzer, vader van Mirthe en Dyon, die een aantal jaren geleden 
fietsend de Alpe d’Huez heeft beklommen en Mirjam Struijk, moeder van Jurre Struijk, die dat dit jaar hardlopend gaat doen. Mirjam kan 
dus het geld dat wij verzamelen voor ons meenemen.  

Na de presentatie krijgen de kinderen het sponsorformulier mee. Daarop kunnen de sponsors het bedrag vermelden dat ze willen geven 
als vast bedrag of per ronde, met een maximum van 6 rondes. We vragen de kinderen om de formulieren uiterlijk vrijdag 3 april weer in 
te leveren. Na de sponsorloop krijgen ze hun formulier terug om het geld in te zamelen. Als het verzamelde bedrag compleet is, kan het 
geld met het formulier ingeleverd worden, uiterlijk woensdag 15 april. We hopen dat iedereen mee wil doen en dat de kinderen mogen 
leren en ervaren dat we ook op deze manier van betekenis kunnen zijn voor anderen.  

 

U zult begrijpen dat we bij de keuze voor dit doel ook denken aan de afgelopen twee jaar, waarin meester Niels hard gevochten heeft 
tegen de kanker, maar deze harde strijd tot ons grote verdriet moest verliezen. En aan juf Maartje, die het tweede traject chemokuren 
heeft afgesloten, maar bij wie nog verdere behandelingen volgen om beter te worden. We weten dat er onder u ook zijn, die te maken 
hebben met kanker, persoonlijk of in uw nabije omgeving. Wie en hoeveel mensen het ook zijn, we denken aan allen en willen door de 
actie, samen met de kinderen (waarbij ook kinderen die er in hun directe omgeving ook mee te maken hadden of hebben) iedereen, direct 
of indirect, steunen!  

De tijden van wanneer welke groep loopt, maken we nog bekend zodat u die dat eventueel uw kind(eren) kunt komen aanmoedigen. 
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In groep 0C verwelkomen we Tom en Nikki. Welkom op het Sterren-
palet en heel veel plezier bij ons op school!  

Op de BSO is Jurre begonnen. Wij wensen jou hier veel plezier! 

 

Isabeau en Felix hebben deze week een broertje gekregen! Hij heet 
Oscar. We zijn heel blij voor Isabeau, Felix en hun ouders. Van harte 
gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

Een aantal gezinnen hebben de afgelopen tijd te maken gehad met 
het plotseling overlijden van een dierbare.  

We willen iedereen die met een overlijden te maken heeft of pas 
heeft gehad heel veel sterkte wensen voor nu, maar zeker ook voor 
de toekomst. 

Het team van het Sterrenpalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij 7 jaar of ouder en lijkt het jou leuk om in een koor te zingen? 
Kijk dan even op de flyer in de bijlage.  

 

Om te kunnen beleven wat dansen en muziek maken binnen Eup-
honia is, organiseert Euphonia diverse open repetities/lesavonden. 
Wie hiervoor belangstelling heeft, vindt aanvullende informatie in 
de bijlage. 

 

Zoals we al eerder meldden: Op woensdag 11 maart verzorgt het 
Preventie Platform Jeugd (PPJ) een informatiebijeenkomst hoogbe-
gaafdheid voor het netwerk van hoogbegaafde kinderen. Hierbij valt 
te denken aan opa’s, oma’s, buren, ooms en tantes, trainers etc. 

Ouders van hoogbegaafde kinderen hebben hierom gevraagd, om-
dat zij er in praktijk tegen aan lopen dat hun (naaste) omgeving hun 
hoogbegaafd kind niet altijd begrijpt of niet goed weet hoe ermee 
om te gaan. 

De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 maart 2020 
om 20.00 uur in basisschool ’t Carillon, Wheme 30, in Groenlo. 

Meer informatie vindt u in de flyer, die u onder Documenten op Mijn 
School vindt. Aanmelden via: https://preventieplatformjeugd.nl/
activiteiten/hoogbegaafd 

 

Spellen middag/avond voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen/
pubers/jongvolwassenen in Neede  

Zaterdag7 maart begint de week van de hoogbegaafdheid (van 7 
maart tot 15 maart).  

Op zaterdag 14 maart gaat NatasUnik in deze week van de hoogbe-
gaafdheid een spellen middag en avond organiseren voor 
(vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, pubers en jong volwassenen 
uit de Achterhoek en Twente bij het Chi Center in Neede. De spellen 
middag voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen begint om 14.00 
uur en duurt tot 16.00 uur en de spellen avond voor (vermoedelijk) 
hoogbegaafde pubers en jongvolwassenen begint om 19.30 en 
duurt tot 22.30 uur. Er zijn kosten aan verbonden, omdat de spellen 
middag/avond in de week van de hoogbegaafdheid valt.  

Onder Documenten vindt u een flyer van de spellen middag/avond. 

Via onderstaande links vindt u aanvullende informatie: 

Spellenmiddag: 

https://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/evenement-wkvdhb/
spellenmiddag-vermoedelijk-hoogbegaafde-kinderen/ 
 

Spellenavond: 

https://weekvandehoogbegaafdheid.nl/evenement-wkvdhb/
spellen-avond-vermoedelijk-hoogbegaafde-pubers-
jongvolwassenen/

 
Hallo allemaal, 

Ik ben Heico Slot en ik ben de 
nieuwe conciërge. Ik ben 45 jaar 
jong, getrouwd en vader van 2 
kinderen. 

Op mijn vorige werk was ik CNC draaier. Daarnaast 
heb ik nog een aantal hobby’s: ik knutsel graag met 
computers en speel elektrische gitaar. 

Het is de bedoeling dat ik het Sterrenpalet kom on-
dersteunen. 

Heico Slot 

 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:   

• Flyer jeugdkoor Euphonia 

• Flyer open repetities Euphonia 

• Flyer spellen middag/avond 

NatasUnik

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Factiviteiten%2Fhoogbegaafd&data=01%7C01%7Ci.neerhof%40vco-oostnederland.nl%7C8a018e5dfae2478e485208d7b60fa064%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0&sdata=9g9PhB7LyI
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Factiviteiten%2Fhoogbegaafd&data=01%7C01%7Ci.neerhof%40vco-oostnederland.nl%7C8a018e5dfae2478e485208d7b60fa064%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0&sdata=9g9PhB7LyI
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