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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Voor al uw inzet in deze bijzondere periode, welke niet altijd meevalt naast uw 
werk en alle dingen die u thuis te doen heeft, wilden we u graag even ‘in het 
zonnetje’ zetten. Daarom hebben we bij u allemaal (als het goed is heeft ieder-
een de envelop ontvangen) een zakje met zonnebloemzaadjes in de brievenbus gedaan. Mede dankzij alle inzet van u kunnen de kinderen 
ook in deze tijd blijven groeien! En terwijl we de enveloppen rondbrachten scheen de zon ook nog eens volop, dus werd u zelfs letterlijk ‘in 
het zonnetje’ gezet!  

Daarnaast ontvangen we van u ook vaak berichten met waardering voor de leerkrachten, de opvang en alles wat er gedaan wordt om 
samen zo goed mogelijk door deze periode heen te komen. We voelen ons ook vaak door u ‘in het zonnetje’ gezet. Bedankt daarvoor! 
Uiteraard is het daarbij ook fijn te horen welke tips u nog heeft voor ons, waar u tegenaan loopt, of welke knelpunten of bijzonderheden 
er zijn. Dus ook dank dat u daarvoor contact met ons zoekt!  

Stel dat over een poosje in Eibergen overal de zonnebloemen bloeien, dan is dat ook symbolisch een gebaar om elkaar ‘in het zonnetje’ te 
zetten. Daarom koppelen we aan ons bericht met de zonnebloemzaadjes een zonnebloemactie. U moet het niet zien als een verplichting 
om daaraan mee te doen, maar uiteraard is het wel leuk om met zoveel mogelijk deze actie te doen en kunnen uw kinderen daarvan ook 
genieten. Zie hiervoor het aparte stukje ‘Zonnebloemactie’.  
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Afgelopen week heeft u allemaal  een zakje met zonnebloemzaadjes ontvangen, zie hiervoor ook het stukje ‘In het zonnetje’. 

Zonnebloemen kunnen net als de  kinderen door liefde en aandacht groeien. 

We zijn natuurlijk benieuwd hoe groot de zonnebloemen worden in de komende periode.  

Eind juni zullen we u vragen om foto’s te maken van uw zonnebloemen waarop met een meetlint erbij de 
bloem en de steel gemeten worden. Welke zonnebloem heeft de grootste bloem? En welke zonnebloem de 
langste steel? 

We zijn natuurlijk erg benieuwd welk gezin de winnaar van deze challenge wordt!  

Doet u mee?  

 

 

In afwachting van wat minister-president Mark Rutte zal verklaren in zijn persconferentie van aanstaande dinsdag zullen wij u daarna 
kunnen vertellen of de school na de meivakantie weer open zal gaan of niet en in het eerste geval hoe wij de gestelde maatregelen voor 
dat moment in de praktijk gaan brengen. 

Ondertussen wordt er, zoals Rutte in zijn laatste persconferentie vroeg, ook door de besturen nagedacht over hoe wij de 1,5 meter maat-
schappij in de praktijk zouden kunnen brengen in de scholen. Voor woensdagmorgen staan er een aantal overleggen met de besturen 
gepland, waarna wij ons als team verder kunnen beraden over ‘hoe verder’. Daarna zult u zo snel mogelijk van ons horen hoe wij de we-
ken erna voor ons zien. Dus zodra er meer bekend is, zullen wij u dit laten weten. 

Voorlopig gaan wij door zoals we de afgelopen weken hebben gedaan en daarbij zijn wij jullie dankbaar voor al jullie steun en support! 

 

 

In de afgelopen weken hebben we met ons allen een grote ontwikkeling doorgemaakt, als het gaat om het digitaal werken en het online-
leren. Dank voor alle leerkrachten, leerlingen en u als ouders hoe u daarmee aan de slag bent gegaan en nog bent! Ondanks dat we alles 
zo overzichtelijk en duidelijk mogelijk proberen over te brengen bij de kinderen en u (waarover we gelukkig ook positieve reacties krijgen), 
hebben we nog wel te maken met verschillende programma’s, inlogcodes en systemen. Eén daarvan is Zoom, het programma om te 
beeldbellen, een heel praktisch programma dat veel mogelijkheden biedt in deze tijd. Helaas is het programma in de afgelopen weken 
negatief in het nieuws gekomen vanwege de veiligheidsrisico’s die het programma blijkt te hebben. Uiteraard hebben wij de berichten 
serieus genomen en zijn we op onderzoek uitgegaan in hoeverre de veiligheid niet gewaarborgd is. Een beveiligingsexpert vertelde ons 
dat wij Zoom goed en veilig kunnen gebruiken, mits er een wachtwoord bij de meetings wordt gebruikt. Verder adviseerde hij ook de chat 
en het kunnen delen van bestanden uit te zetten. En ook zei hij dat het slim is om een wachtruimte (waitingroom) in te stellen. Zo moet 
iedereen apart toegang tot de meeting gegeven worden. Al deze suggesties gebruiken we nu. Zo zorgen we ervoor dat er geen onbeken-
den in de meetings kunnen komen, niemand kan eventuele ongewenste bestanden met anderen delen en het is door toezicht onmogelijk 
om ongepaste berichten naar elkaar te sturen. 

Daarnaast zijn we ook op zoek gegaan naar een alternatief. Die hebben we gevonden, samen met een 
systeem, waarbinnen elke groep en leerling een eigen leeromgeving heeft. Alles wat nu apart aangebo-
den wordt, staat na één keer inloggen door de leerling bij elkaar en in het systeem kunnen de leerlingen 
zelfstandig op alle manieren communiceren.  We zijn op dit moment bezig om dit helemaal goed in te 
richten, samen met het ict-beheer.  

We willen niet zomaar switchen van het ene naar het andere programma en alles weer op z’n kop zet-
ten. Maar het is ook een systeem dat als we weer naar school gaan, ook heel waardevol kan zijn. Af-
hankelijk van hoe lang het afstandsonderwijs nog gaat duren, zullen wij het moment bepalen om over 
te gaan op het systeem. Daarbij zullen wij zorgen voor duidelijke uitleg en ook weer helpen waar nodig. 

Een nieuwe stap in ons onderwijs voor de toekomst!  
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Kinderen van wie de ouders (beide) een vitaal beroep hebben, kunnen tijdens deze bijzondere periode een beroep doen op opvang op 
school. Als één van beide een vitaal beroep heeft, wordt er verwacht dat er voor eigen opvang van de kinderen wordt gezorgd, maar als 
dat niet lukt, is een kind welkom 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.  

Mocht u (beide) een vitaal beroep hebben en vastlopen met opvang buiten de gebruikelijke school- en opvanguren in verband met uw 
werk, dan kunt u dat ook laten weten. Na overleg met de gemeente en het nodige hiervoor geregeld te hebben, kunnen we op elk tijdstip 
dat het maar nodig is opvang bieden. Daarmee kunnen we ouders, die (beide) een cruciaal beroep hebben die nu in alle extra zorg zo no-
dig zijn, helpen. En  kunnen we op deze manier extra van betekenis zijn in deze tijd.  

Ook voor deze opvang geldt, dat u hiervoor contact op kunt nemen met Ineke.  

 

Zoals u weet zouden wij op school de koningsspelen houden op 24 april a.s., dit worden nu de “woningsspelen” 

Zit u er met uw kind(eren) klaar voor? Om half 10 willen wij graag de gezamenlijke aftrap doen op Zoom, op het nummer dat u nog krijgt, 
waarbij  iedereen zoveel mogelijk in het oranje, rood/wit/blauw verschijnt.                                                                                               
Daarna kunnen de kinderen de spelen in de (achter) tuin spelen.   

Hierbij alvast een verzamellijstje van benodigdheden:                                                                                                                                               

• Stoepkrijtje, dienblad, plastic bekers, plastic flesje, koek, touw, bezem, bal, pollepel en een 

paarpaar sokken. 

Donderdag krijgt u de spelletjes, scorelijst en medailles te zien in het weekbericht via de leerkracht.                                                                           
Op deze manier laten wij het jaarlijkse koningsspelen niet zomaar voorbijgaan!   

 

Over een week, van 27 april t/m 8 mei, is de school gesloten wegens de meivakantie. 
Zowel het KDV als de BSO blijven wel geopend voor de (nood)opvang. Welke opvang valt 
onder de noodopvang of onder de reguliere opvang, hangt af van de uitslag van de pers-
conferentie van a.s. dinsdag. Zie voor aanmelding voor de opvang het aparte stukje Op-
vang.  

 

Ter voorbereiding op een eventuele herstart van onze school willen wij u vragen om thuis uw kind
(eren) te controleren op hoofdluis en maatregelen te treffen als u daadwerkelijk neten of hoofdluis 
ontdekt. 

Deze controle zal niet uitgevoerd kunnen worden door ons team van luizenpluizers, daarom zijn wij 
daarin afhankelijk van uw medewerking. Bij voorbaat dank! 

mailto:i.neerhof@vco-oostnederland.nl
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In ons team heten wij welkom: Petra Aarnink. 
Sinds 1 april werkt zij bij onze opvang en afgelo-
pen donderdag was haar eerste dag op de groep. 
Als we weer naar school gaan, zal Petra alle och-

tenden bij de nieuwe peutergroep zijn. We wensen je heel veel 
werkplezier op het Sterrenpalet, Petra!  

Hieronder stelt Petra zich zelf aan u voor:  

Hallo allemaal! Mijn naam is Petra Aarnink, 38 
lentes jong, en (bijna) getrouwd met Nick. Samen 
hebben wij 3 jongens; Sem (12 jaar), Maik (10 jaar) 
en Ben (7 jaar). Sinds 2 jaar wonen wij in Eibergen 
en gaan onze jongens naar het Sterrenpalet. 
 
Ik heb de opleiding SPH afgerond en wist destijds al dat ik graag 
met kinderen wilde werken. Ik heb 10 jaar ervaring in de kinderop-
vang, en werk sinds 7 jaar op een peuterspeelzaal in Enschede. 
Hoe fijn is het dat ik nu de kans krijg om hier op de nieuwe peu-
tergroep te werken! Ik heb er onwijs veel zin in. Ik ben er alle och-
tenden om zo een vast gezicht te zijn in het team. 
 
Wat ik belangrijk vind, is dat peuters vooral veel plezier hebben in 
de dingen die ze leren. Daar ga ik dan ook erg mijn best voor doen, 
samen met de andere leidsters. Ik ervaar het Sterrenpalet als een 
prettige school, waar oog is voor ieders talent. Ik draag graag een 
steentje bij om dit in de nieuwe peutergroep ook uit te dragen.  
 

Ik wil me graag even voorstellen, omdat ik langere tijd op het Ster-
renpalet ben. Mijn naam is Marja van Veenendaal. Ik ben stagiaire 
op Het Sterrenpalet in groep 4, bij juf Dinie. Ik ben daar elke maan-
dag en om de week op woensdag. 

Ik woon in Enschede, ben getrouwd met Michel (de kinderen van 
groep 4 hebben hem al een keer ontmoet) en heb twee dochters 
van 12 en 14.  

Vorig jaar ben ik begonnen met de tweejarige (versnelde) opleiding 
tot leerkracht in het basisonderwijs en ik ben nu met mijn laatste 
half jaar bezig. Voordat ik met deze opleiding begon, heb ik ge-
werkt als apothekersassistent op de bereidingsafdeling in ver-
schillende ziekenhuizen. Daarvoor heb ik als muzikant bij de Ko-
ninklijke Landmacht gewerkt en heb ik muziekles gegeven aan 
hoornisten. Nog steeds speel ik met veel plezier hoorn bij verschil-
lende orkesten en ensembles. 

In groep 4 heb ik het naar mijn zin. Ik geniet van de onbevangen-
heid van de kinderen en hun verhalen. Ook vind ik het leuk om zo 
vroeg in hun schoolcarrière de ontwikkeling van de kinderen mee 
te maken. 

Marja van Veenendaal 

 

 
 

Wij zetten even een aantal tips voor u op 
een rijtje: 

•  

Ook jij en je kind hebben te maken met maatregelen en afspraken 
in verband met het corona virus. Het preventieplatform jeugd 
(PPJ) voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Win-
terswijk heeft een overzicht gemaakt met een aantal linkjes naar 
websites met informatie en tips om de komende tijd goed met 
elkaar door te komen. Deze zijn in het submenu verdeeld onder de 
categorieën: leerzaam, bewegen en creatief. Voor kinderen, pubers 
en ouders. De informatie zal regelmatig vernieuwd worden. Neem 
eens een kijkje op https://preventieplatformjeugd.nl/coronavirus-
covid-19 

Het preventieplatform jeugd wenst iedereen heel veel sterkte en 
goede moed! 

•  

De Bibliotheek heeft e-books voor alle leerlingen 

De deuren van de Bibliotheken zijn gesloten, maar online is de 
Bibliotheek open!  Via deze link vindt u allerlei leuke boeken: 

https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/
Integrators/0efd6ff7-ba1f-400f-963d-4a4eeac2125d/
mailing_edg_nl_94/ThuisBieb%202020%20PO.pdf

Daarnaast is er de ThuisBieb-app. De ThuisBieb-app is toeganke-
lijk voor iedereen. Dus ook als je géén lid  van de Bibliotheek bent! 
In de app staan 100 e-books, waarvan 21 titels voor kinderen tot 
en met 12 jaar. Met de ThuisBieb willen de Bibliotheken iedereen 
die thuiszit, dus ook kinderen, een hart onder de riem steken in 
deze onzekere tijd. 

Hoe werkt de ThuisBieb? De e-books staan in de speciale Thuis-
Bieb-app. De ThuisBieb-app voor iOS is nu beschikbaar in de Ap-
pStore. De verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook 
beschikbaar is via Google Play. Wanneer de app is geïnstalleerd 
kun je het aanbod bekijken en titels selecteren. De app is in elk 
geval beschikbaar tot en met 10 mei. Meer informatie kun je vin-
den op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb. 

Jeugdbibliotheek.nl 
Speciaal voor deze periode heeft de Bibliotheek ook extra luister-
boeken beschikbaar gesteld voor kinderen die geen lid zijn van de 
bibliotheek. Deze zijn vrij toegankelijk via de LuisterBieb-app. Net 
als de voorleesfilmpjes van De Voorleeshoek en Bereslim.  

Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books 
in de ThuisBieb nog veel meer e-books lenen. Ook kunnen ze oefe-
nen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbiblio-
theek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kin-
deren. 
 
De GGD heeft een nieuwe informatiebrief voor leerkrachten en 
ouders van de kinderen van basisscholen maar ook voor ouders 
met jongeren op voortgezet onderwijs online gezet: https://
mailchi.mp/43eff5b83889/ggdnogcorona  

Ook deze website bevat leuke informatie: https://
www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/gezond-op-school/inspiratie-
thuisonderwijs-tijdens-coronacrisis 
 

 

 
 

https://preventieplatformjeugd.nl/coronavirus-covid-19
https://preventieplatformjeugd.nl/coronavirus-covid-19
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/0efd6ff7-ba1f-400f-963d-4a4eeac2125d/mailing_edg_nl_94/ThuisBieb%202020%20PO.pdf
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/0efd6ff7-ba1f-400f-963d-4a4eeac2125d/mailing_edg_nl_94/ThuisBieb%202020%20PO.pdf
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/0efd6ff7-ba1f-400f-963d-4a4eeac2125d/mailing_edg_nl_94/ThuisBieb%202020%20PO.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.edg.nl%2Furl.php%3Finfo%3DUEdjY3gyeWtWRlFjcWJHaU5Za0I1aDBrcDc5WWFqNkNBbXYyMzhQUTVuazNSTXlwZ1M4QnZRSndOaWdXYlBaNXR6UndBbFIrVEQ2NjMzQmJrTk01b3R3cWwrczVPQVVvM29IaVpyL2w2T2hVUjBEeXdHb1dzQVp
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.edg.nl%2Furl.php%3Finfo%3DUEdjY3gyeWtWRlFjcWJHaU5Za0I1aDBrcDc5WWFqNkNBbXYyMzhQUTVuazNSTXlwZ1M4QnZRSndOaWdXYlBaNXR6UndBbFIrVEQ2NjMzQmJrTk01b3R3cWwrczVPQVVvM29IaVpyL2w2T2hVUjBEeXdHb1dzQVp
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.edg.nl%2Furl.php%3Finfo%3DUEdjY3gyeWtWRlFjcWJHaU5Za0I1aDBrcDc5WWFqNkNBbXYyMzhQUTVuazNSTXlwZ1M4QnZRSndOaWdXYlBaNXR6UndBbFIrVEQ2NjMzQmJrTk01b3R3cWwrczVPQVVvM29IaVpyL2w2T2hVUjBEeXdHb1dzQVp
https://mailchi.mp/43eff5b83889/ggdnogcorona
https://mailchi.mp/43eff5b83889/ggdnogcorona
https://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/gezond-op-school/inspiratie-thuisonderwijs-tijdens-coronacrisis
https://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/gezond-op-school/inspiratie-thuisonderwijs-tijdens-coronacrisis
https://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/gezond-op-school/inspiratie-thuisonderwijs-tijdens-coronacrisis

