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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Door het coronavirus en het sluiten van de scholen is het onderwijs even drastisch ge-
wijzigd. Achter de schermen is heel hard gewerkt om voor onze leerlingen een werkbare 
situatie te creëren.  

Wij houden u via Mijn School op de hoogte over alle actuele ontwikkelingen. Mocht u 
desondanks met vragen zitten, stel ze, geen vraag is te veel in deze tijd! 

Ook willen wij even laten weten dat wij de positieve reacties op de manier waarop het 
team de dingen heeft geregeld en nog steeds regelt enorm waarderen. De vele leuke 
foto’s van uw kind(eren) die thuis op – soms zeer creatieve – manier aan het werk zijn, 
worden ook zeer zeker gewaardeerd! 

 

 

 

 

 

Kinderen van wie de ouders (beide) een vitaal beroep hebben, kunnen tijdens deze bij-
zondere periode een beroep doen op opvang op school. Als één van beide een vitaal be-
roep heeft, wordt er verwacht dat er voor eigen opvang van de kinderen wordt gezorgd, 
maar als dat niet lukt, is een kind welkom bij ons op school. De onderwijsassistenten 
vangen de betreffende kinderen op. Mocht u gebruik willen maken van deze opvang, dan 
kunt u dat, zo gauw u het weet en het liefst uiterlijk de dag ervoor, doorgeven aan Ineke, 
telefonisch of via de app (06-12643247) of via de mail (i.neerhof@vco-oostnederland.nl) 
of Mijn School. Ditzelfde geldt voor de BSO en het KDV.  
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Het is bijna niet te bevatten wat er zich op dit moment allemaal afspeelt in de samenleving en wat dit allemaal betekent voor ons per-
soonlijk, voor ons gezin, onze familie en vrienden en natuurlijk ook voor ons werk. Deze week zijn we allemaal druk bezig geweest met 
het organiseren van de noodopvang voor kinderen en het onderwijs thuis. Vanuit de scholen, de teams en directeuren maar ook van ou-
ders hoor ik niet anders dan positieve geluiden. Er wordt ongelofelijk hard gewerkt en creativiteit en improvisatietalent blijken de ‘’middle 
names’’ van VCO Oost-Nederland! 

  

Vrijwel dagelijks heb ik contact met alle directeuren en hoor ik hoe het binnen de scholen verloopt, waar knelpunten zijn maar vooral ook 
welke mooie dingen er gebeuren. Ik wil iedereen enorm bedanken voor de professionele inzet en het vlekkeloos mee schakelen met deze 
bijzondere omstandigheden. De positieve dynamiek en saamhorigheid in de teams en bij de ouders en kinderen in samenwerking met de 
leerkrachten is echt geweldig om te zien en horen. 

  

Ik wens jullie veel sterkte met alles wat nu op je afkomt in professionele en huiselijke zaken, pas goed op je gezondheid en die van de 
kinderen en anderen en tot spoedig hopen wij,  

Andries Mulder (Voorzitter College van Bestuur VCO-Oost Nederland). 

 

 

Nu de school gesloten is, komen een heel aantal activiteiten in de komende weken te vervallen. Wat hadden we allemaal op de planning 
staan? Er zouden 2 schrijvers komen (Hans en Monique Hagen) voor een poëzieworkshop, de uitwisseling van de groepen 4/5 en 7 naar 
onze Duitse partnerschool en de Alpe d’Huzes sponsorloop voor de KWF Kankerbestrijding, het schoolvoetbaltoernooi, de Koningsspelen 
en de Eind-Citotoets in groep 8. 

Dan was daar nog de eieractie van de OR. Ook deze kan geen doorgang vinden. Diegenen die al betaald hebben, zullen uiteraard hun geld 
terugkrijgen. 

We verzamelden ook gymschoenen voor een ruilbeurs. Deze actie hopen we weer op te pakken zodra de scholen weer mogen beginnen. 
En ook voor de andere activiteiten zullen we kijken welke we op een ander moment kunnen plannen.  

 

I.v.m. de genomen maatregelen omtrent het corona virus zullen de eieractie en het ophalen van het oud papier op 1 april niet doorgaan. 
De volgende keer oud papier en tevens laatste van dit schooljaar is woensdag 24 juni. 

Ouders die het formulier reeds hadden ingeleverd, zullen deze samen met het geld terug krijgen. 

Groetjes, de ouderraad. 

 

De afgelopen maanden heeft de medezeggenschapsraad (MR) een aantal keer vergaderd. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee 
docenten, te weten Erik Wolterink en Naomi Herwing en twee ouders, te weten Eva Opbroek en Mariette te Kaat. Maartje Hofstede, do-
cent, is onlangs volgens de statuten afgetreden. Ook sluit Ineke in haar hoedanigheid van directeur bij de vergaderingen aan.  

Wij hebben onder meer het schoolplan, de begroting en andere documenten bekeken. Ook hebben we het gehad over onderwerpen als 
het werkverdelingsplan, het jaarplan, werkdrukverlaging, en schoolontwikkelingen. Ook het Coronavirus is aan bod geweest. Verder heeft 
de MR het onderwerp veiligheid in en rond de school besproken, dit ook naar aanleiding van diverse vragen van ouders. 

Kortom, wij zitten niet stil zoals je kunt lezen. Heb jij als leerling of ouder vragen voor ons, stel ze gerust! Dit kan persoonlijk of via 
mr@sterrenpaletvco.nl 
Hartelijke groet, 

De MR 
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Afgelopen zaterdag hebben een groot aantal ouders diverse plein-
werkzaamheden verricht, maar ook geholpen met het reorganise-
ren van de zolder. We wisten toen nog niet dat de school i.v.m. 
het Coronavirus zou sluiten, 
maar het is fijn om te weten 
dat we de school en het plein 
in nette staat voor een paar 
weken achter ons hebben 
kunnen laten.  

Allemaal, heel hartelijk dank 
voor jullie tijd en inzet! 

 

Op schattenjacht in De Oude Mattheüs. 

Nèt voordat we met de Corona maatrege-
len te maken kregen stond het jaarlijkse 
bezoek aan de kerk gepland en gelukkig 
kon het doorgaan. We gingen weer op 
‘schattenjacht’ en wat hebben we weer 
veel ontdekt!  In de kerk hangen prachtige 
glas in lood ramen die de leerlingen, als 
voorbereiding op het bezoek aan de kerk, 
in elke klas gemaakt hebben. Het is een 
kleurrijke diversiteit aan ramen geworden. 
Voorlopig blijven ze in de kerk hangen en 
hopen we dat ze snel weer ‘in het echt’ te 
bewonderen zijn! 

De Oude Mattheüs, gebouwd in 1500, heeft nog meer bijzondere 
schatten om te laten zien aan de kinderen. Alleen al de ramen, de 
gewelven, het doopvont en de preekstoel maken veel indruk op de 
kinderen. De leerlingen lopen aan de hand van kleine detailfoto’s 
door de kerk, ze mogen met dominee Eveline Struijk praten over 
de toga die ze, speciaal voor 
deze gelegenheid, aan heeft 
getrokken. Ze ontdekken de 
muurschilderingen, meten de 
dikke muren en pilaren met 
meetlintjes en de oudsten 
mogen zelfs de torentrap op 
om een kijkje te nemen ‘op 
zolder’. Er worden kaarsjes 
aangestoken en persoonlijke 
verhalen hierbij gedeeld. Het 
is fantastisch om met de 
kinderen ongedwongen door 
de kerk te lopen, gesprekjes 
te hebben en vragen te be-
antwoorden. Ze zijn enthou-
siast bezig! 

De werkgroep en de vele 
vrijwilligers hebben genoten 
van deze mooie activiteit waar kinderen de ruimte krijgen om te 
vragen, praten, doen en verwonderen!  

Heel erg bedankt voor jullie bezoek en tot volgend jaar! De foto’s 
kunt u bekijken via: https://myalbum.com/album/a2SraG2CtsuQ 

Namens de werkgroep, 

Aafke Blok, Anja Horst, Tineke Franken en Micha Hoekstra. 

Op dinsdag 10 maart was Anne Nales van de GGD bij ons voor het 
info-uur over de seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen. 
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling 
door en hebben al veel vragen over het thema. Sinds eind 2012 
zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit en 
diversiteit. Door het aan de orde te stellen op school en thuis ra-
ken kinderen met het onderwerp vertrouwd, leren ze dat het een 
normaal onderwerp is om over te praten en dat zij hierin hun 
wensen en grenzen mogen aangeven. Op het Sterrenpalet doen 
we dat nu wanneer het aan de orde komt, maar niet volgens een 
bepaalde lijn. Met elkaar hebben we het erover gehad dat dat heel 
waardevol kan zijn, om samen -als ouders en school- binnen ka-
ders te zorgen voor openheid over het onderwerp en juist op die 
manier veiligheid te bieden en aan te leren aan de kinderen.     
Samen met Anne zullen we voor het volgende schooljaar naden-
ken over hoe dat verder vorm te geven en uiteraard stellen wij u 
daarvan op de hoogte.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op https://www.facebook.com/groups/
Eeksknutselclub zijn allerlei leuke knutselprojecten 
te vinden voor kinderen. Leuk voor deze periode 
waarin thuisvermaak soms best lastig kan zijn. 
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