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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Hoe leuk was het om de eerste lesdag te beginnen met dit gedicht, gemaakt door de OR, én daarbij een lekkere traktatie. Bovendien was 
er voor alle kinderen een medaille plus certificaat namens VCO, voor al onze thuiswerk-kampioenen!   
Wij kijken terug op een fijne start van de school! Het was best spannend hoe het allemaal zou gaan lopen en of het zo zou werken, zoals 
we het allemaal bedacht hadden. Mede dankzij uw medewerking was dat het geval! We merkten dat aan de kinderen al uitgelegd hoe 
het zou gaan, wat ze konden verwachten en wat er van hen verwacht werd. Fijn dat daar thuis aandacht aan besteed is, bedankt daar-
voor! Ook merken we dat u als ouders zich aan de afspraken wilt houden, in het belang van ieders gezondheid! ‘Samen moeten we het 
doen’ hadden we gesteld en deze week is gebleken dát we het samen doen! Bedankt voor de goede en fijne samenwerking! Die geeft 
wederzijds vertrouwen voor deze en de komende tijd!     
 

 KANJER!  
  

Wat is het fijn  
om nu weer samen te mogen zijn  
En ook als is de klas nog niet compleet  
we weten waarom de Minister dat deed  
  
Hopelijk gauw weer met elkaar  
samen toewerken naar het einde van dit leer-
jaar  
Nu deze dag maar snel beginnen met wat lek-
kers erbij  
want wij zijn trots op een KANJER zoals jij!  



 

Het halen en brengen van uw kind(eren) naar school verloopt inmiddels goed, maar wij herhalen de gemaakte afspraken nog even een 
keer: 
Elke ochtend staan er teamleden aan de weg (bij de uiteinden van de Prins Bernhardstraat en bij het Gezondheidscentrum) om de kin-
deren op te wachten, de weg te wijzen of weg te brengen naar de juiste wachtplek van hun groep. Voor het gemak hebben we aan de 
uiteinden van de Prins Bernhardstraat blauwe lijnen getekend, waar het fijn is dat u –als u lopend of met de fiets bent- afscheid neemt 
van uw kind(eren) en vanwaar wij ze verder begeleiden. Op die manier blijft de Prins Bernhardstraat zo leeg mogelijk, wat fijn is voor de 
kinderen die het laatste stukje zelfstandig naar school lopen of fietsen.  
 
Als u vanuit de J.W Hagemanstraat/kruising Bronkhorstkamp komt, geldt: 
Met de auto: U rijdt door tot de kiss & ride, rijdt daar doorheen en zet uw kinderen af, waar een teamlid hen ontvangt en begeleidt.  
Lopen of met de fiets: Bij de kruising met de Bronkhorstkamp staat een teamlid om uw kind op te vangen en de weg te wijzen. U ver-
volgt uw weg via de Bronkhorstkamp.  
 
Vanuit de Karel Doormanstraat/Prins Bernhardstraat: 
Met de Auto: U laat uw kind(eren) op deze hoek uitstappen. Daar staat een collega om uw kind(eren) de weg te wijzen of weg te brengen 
naar de wachtplek van zijn/haar groep. 
 
Lopen of met de fiets: U draagt uw kind(eren) over aan een collega of laat uw kind naar de wachtplek van zijn/haar groep lopen. U ver-
volgt uw weg richting de Karel Doormanstaat of Huenderstraat.   
 
Parkeerplaats gezondheidscentrum: 
Bij het begin van de parkeerplaats, aan de J.W. Hagemanstraat, staat een teamlid om de kinderen op te wachten, de weg te wijzen of te 
begeleiden naar de wachtplek. 
 
NB: Denkt u er aan deze afspraken ook door te geven aan opa/oma/oppas enz.? Alvast bedankt! 
 

 

Hoe leuk dat er op Achterhoek Nieuws Eibergen-Neede een bericht geplaatst werd over de eerste schooldag in coronatijd, waarbij een 
foto is geplaatst van onze school waarop de verkeerssituatie rondom onze school duidelijk te zien is: 
https://www.achterhoeknieuwseibergenneede.nl/nieuws/algemeen/310502/handen-wassen-op-de-eerste-schooldag-in-coronatijd- 

Totdat de minister anders bepaalt, mogen ouders niet in het schoolgebouw komen.  
Als uw kind(eren) iets is/zijn vergeten, geldt: bel aan bij de voordeur en geef het af aan                        
de persoon die voor u de deur opent.  
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• Volgende week donderdag en vrijdag zijn alle 

leerlingen vrij in verband met Hemelvaart.  

• Maandag 1 juni zijn alle leerlingen vrij in 

verband met Pinksteren 

https://www.achterhoeknieuwseibergenneede.nl/nieuws/algemeen/310502/handen-wassen-op-de-eerste-schooldag-in-coronatijd-


 

M.b.t. de opvang van de kinderen van 0-4 jaar:  
Zowel het kinderdagverblijf als de peutergroepen zijn vanaf deze week volgens de richtlijnen van de overheid weer helemaal geopend. 
Dat betekent dat alles weer draait zoals voor de corona-tijd, waarbij wel de maatregelen van de overheid in acht zijn genomen, zie hier-
voor het document ‘Werkwijze opvang (KDV, peutergroep en BSO’ onder Documenten. Bedankt voor uw medewerking aan de uitvoering 
daarvan!  
 
De kinderen komen weer op de dagen waarvoor een contract afgesloten is, dus de gebruikelijke ‘vaste’ dagen, of in het geval van een flex-
contract, de aangevraagde dagen. Wilt u daar wijzigingen in aanbrengen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Daniëlle 
(daniellekarel@kinderdomeinenschede.nl).  
Kinderen van wie de ouders (beide) een vitaal beroep hebben, kunnen tijdens deze bijzondere periode een extra beroep doen op de op-
vang. 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 het kinderdagverblijf. Ook buiten de normale openingstijden. 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-
1264347) of via de mail (i.neerhof@vco-oostnederland.nl) of Mijn School.  
 
Om de lijnen zo kort mogelijk te houden in deze bijzondere tijd en zo goed mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen, willen we u vragen 
om over wijzigingen in het contract, ruilingen, aanvragen voor noodopvang niet via het Ouderportaal te communiceren (wat eerder wel 
gevraagd), maar via bovengenoemde contactgegevens naar Daniëlle en/of Ineke.  
 
M.b.t. de BSO:  
Voor de BSO geldt dat de kinderen, die normaalgesproken ook naar de BSO gaan, op hun schooldagen welkom zijn op de BSO. Dagen 
kunnen geruild worden: BSO-uren van de niet-schooldagen kunnen geruild worden naar schooldagen. Ruilingen kunt u doorgeven aan 
Ineke, telefonisch of via de app (06-12643247) of via de mail (i.neerhof@vco-oostnederland.nl) of Mijn School.  
Dat geldt ook voor het aanvragen van noodopvang: Kinderen van wie de ouders (beide) een vitaal beroep hebben, kunnen tijdens deze 
bijzondere periode een extra beroep doen op de opvang. 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 bij onze opvang. Ook buiten de normale openingstijden.  
  
Om de lijnen zo kort mogelijk te houden in deze bijzondere tijd en zo goed mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen tussen opvang en 
school, willen we u vragen om over wijzigingen in het contract, ruilingen, aanvragen voor noodopvang niet via het Ouderportaal te com-
municeren (wat eerder wel gevraagd is), maar via bovengenoemde contactgegevens naar Ineke.  
 

 

In ons team heten wij welkom: Wencke en Elise. Sinds kort werken zij bij onze opvang.  We wensen jullie heel veel werkplezier op het 
Sterrenpalet!   
Hieronder stellen zij zichzelf aan u voor:   

  
Hallo allemaal,  
Ik ben Wencke Huurneman, 30 jaar en woon in een appartement in Groenlo.   
Sinds 16 maart ben ik werkzaam als pedagogisch medewerkster bij IKC Het Sterrenpalet.  
Op maandag werk ik bij de peutergroep en op vrijdag bij de kinderopvang-groep.   
De andere dagen werk ik als gastouder aan huis.  
Mijn hobby's zijn bakken, shoppen, pretparken bezoeken en uit eten met vriendinnen.  
Het werken met kinderen vind ik fantastisch. Ik wil ervoor zorgen dat de kinderen een leuke en gezellige dag hebben!  
Wencke Huurneman  
 

 
Hallo allemaal! 
Graag stel ik mij via deze weg aan jullie voor; ik ben Elise Klein Tuente. Getrouwd met Ivo en mama van 3 zonen. Ik werk 
al heel wat jaren, met veel plezier, in de kinderopvang. Met enthousiasme kijk ik uit naar het spelen en leren (en op zijn 
tijd lekker gek doen ;)) met jullie kinderen en samenwerken met dit Sterren-team! 
 
 
 
Bij de peutergroep verwelkomen we  Lis, Joris, Maud en Lynn en bij de opvang komen Marit, Ana, Ties en Luuk af en toe een dagje spelen. 
Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd bij ons toe!   
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Op de dagen dat uw kind thuis aan het werk is, is er een hulplijn beschikbaar om vragen te kunnen stellen, knelpunten aan te geven en 
uitleg te vragen. De ‘hulplijn’ bestaat uit de onderwijsassistenten: Rogier (alle dagen), Marloes (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 
en Inge (dinsdag en donderdag). (En misschien sluit ook juf Trudie nog aan bij de hulplijn.) Zij zijn te benaderen via de chat bij Snappet en 
via Google Meet. Voor Google Meet heeft uw kind afgelopen week op de dag dat hij/zij op school was een inlogcode gekregen om gebruik 
te kunnen maken van Google Meet. Behalve contacten met de hulplijn zijn er ook al contacten gelegd tussen de kinderen op school en 
kinderen thuis.  
We hopen zo de komende periode contact te kunnen houden met de leerlingen die thuis aan het werk zijn en die leerlingen met ons. En 
op de dagen dat uw kind thuis aan het werk is, kan er toch ondersteuning geboden worden bij het werk.  
 

In april heeft u allemaal een zakje met zonnebloemzaadjes gekregen. Om u te bedanken voor de inzet tijdens de thuiswerkperiode. We 
zijn natuurlijk erg benieuwd of de zonnebloemen al beginnen te groeien.  
Eind juni zullen we bekijken bij welk gezin de grootste bloem en bij welk gezin de langste steel zal zijn.  
 

 

 

Ook Beweeg Wijs is deze week weer, ‘corona-proof’ opgestart. De kinderen spelen de volgende spellen:   

• Geel: hinkelbeweegbaan  en doolhof 

• Rood: steen, papier, schaar   en voetkingen  

• Oranje: eilandenreis 

 

Dit schooljaar mochten we een beroep doen op ouders, die ons wilden helpen bij verschillende activiteiten in de school/klas. We denken 
o.a. aan leesouders en leesgrootouders, verkeersouders, mensen die meelopen naar gym of naar de bieb.  
We zijn altijd heel blij met de inzet van alle handen die ons helpen. Alleen in deze coronaperiode is dat niet mogelijk. We proberen om 
een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar we de kinderen zo weinig mogelijk in contact willen brengen met andere volwassenen 
dan de eigen leerkracht. En de volwassenen met zo min mogelijk andere volwassenen.   
Dat betekent dat we op dit moment ook geen hulpouders kunnen en mogen inzetten in school. Hoe dat over een aantal weken zal zijn, 
weten we op dit moment nog niet. Wij als team van het Sterrenpalet hebben daarom besloten, om uit veiligheidsoverwegingen tot het 
einde van het schooljaar geen ouders meer in te zetten als hulpouders.  
We willen jullie heel erg bedanken voor al die keren dat we een beroep op jullie konden doen. Daar waren we heel blij mee, omdat jullie 
echt ondersteunend zijn voor ons onderwijs aan de kinderen. We hopen volgend schooljaar wel weer gebruik te kunnen en mogen maken 
van u als hulpouders. Maar voor nu zeggen we: BEDANKT VOOR JULLIE HULP!!! 
 

Een aantal gezinnen/teamleden hebben de afgelopen week te maken gehad met het 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 
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Deze week mochten de deuren open bij de nieuwe peutergroep aan de Klaashofweg! Spelen zonder mama of papa op een nieuwe plek 
was natuurlijk erg spannend voor de peuters! En dan kunnen de ouders niet eens mee naar binnen. Bedankt ouders, dat jullie de kin-
deren het vertrouwen hebben gegeven om dit te kunnen. Want dit ging hartstikke goed! Wat zijn wij ongelooflijk trots op de peuters, die 
al zo snel weer lekker spelen met/naast elkaar. 
We startten het begin van de week lekker buiten. Waar sommige peuters even de tijd namen om rond te kijken, werd er ook al snel volop 
gespeeld, geschommeld en gefietst. Samen gingen we naar binnen, waar de kinderen al snel de routine van het handen wassen begre-
pen. Wat goed! En wie zat daar… met zijn feestmuts op… Puk! Hij had de kinderen zo gemist dat het wel een feest is om iedereen weer 
te zien. We hebben de tijd genomen om in de hoeken te spelen met het nieuwe mooie speelgoed. We hebben gelachen met elkaar, er 
was tijd om spelletjes te spelen over de kleuren en met de dagritme kaarten en te genieten van een mooi verhaal over het uiltje dat ma-
ma kwijt was. We hebben liedjes gezongen, en balspelletjes gedaan. De tijd vloog om! 
We zijn blij dat het gelukt is om alle peuters een warm welkom te geven. Dat verdienen ze, zeker in deze tijd. Hier blijven we in investe-
ren. Het wennen ging wel zo goed, dat we volgende week kunnen starten met ons thema “Kunst, natuurlijk!” We hebben er zin in! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Door de maatregelen rondom het coronavirus (1,5 meter afstand tussen volwassene en kind en geen ouders in de scholen) is hoofdluis-
controle op school niet mogelijk. Vraag ouders hun kinderen zelf te controleren voordat zij weer naar school gaan. In de bijlage vindt u de 
flyer “Luis in je haar, kammen maar!” met aanvullende informatie. 
 
 

Wanneer u met vragen zit over uw kind kunt u daarover chatten met de jeugdverpleegkundige van de GGD, in plaats van dat u tijdens de 
inloopspreekuren naar de jeugdverpleegkundige toe gaat, zoals gewoonlijk. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de bijlage. 
 
 

De vakgroep Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding aan de Universiteit van Amsterdam doet belangrijk onderzoek naar hoe ouders en 

kinderen omgaan met de covid-19 pandemie.  Voor dit onderzoek werken zij nauw samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). 

Daarom vragen zij de hulp van ouders met kinderen van 6-17 jaar door het invullen van een korte online vragenlijst (<15 minuten) over 

uw ervaring tijdens deze crisis. Deze vragenlijst helpt organisaties om de juiste ondersteuning aan te kunnen bieden aan ouders die hier 

behoefte aan hebben. Van ouders hebben zij teruggekregen dat de vragenlijst op zichzelf hen heeft geholpen zich meer bewust te wor-

den hoe ze omgaan met deze moeilijke tijd en hen heeft geholpen om zich minder alleen te voelen. 

In de eerste weken van de studie hebben zij al cruciale en bruikbare inzichten verzameld over het gezinsleven en de behoefte van gezin-

nen tijdens deze crisis. In de bijlage vindt u een aantal voorlopige resultaten. De organisaties hopen echter meer gezinnen te bereiken, 

zodat de resultaten de meerderheid van de Nederlandse gezinnen vertegenwoordigen. 

Via deze link komt u bij de vragenlijst. Deze is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Grieks en Spaans: https://
uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt  
De vragenlijst hoeft maar door één ouder te worden ingevuld en niet door kinderen. Er is een mix van vragen over uzelf, uw gezinsleven 
en uw kind. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of wij u over een aantal weken opnieuw mogen benaderen met een kortere 
vervolgvragenlijst.  
Via de website kunt u op de hoogte blijven van de (anonieme) resultaten van de studie: https://nl.covidfamilystudy.com  
 
 

https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt
https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt
https://nl.covidfamilystudy.com/
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De opvang is sinds maandag weer geopend. Om hier voor de kinderen een écht feestje van te maken, organiseren Humankind en Kinder-
domein deze en komende week leuke kookworkshops voor kinderen op hun locaties. Italiaans specialiteitenrestaurant NOVI Gran Caffe 
in Enschede verzorgt deze. 
Humankind heeft in totaal 471 locaties in heel Nederland waaronder diverse in Enschede. Kinderdomein heeft nog eens 29 locaties in de 
regio. Zij bieden zowel kinderopvang, peuteropvang als buitenschoolse opvang aan. Om de terugkeer op de opvang feestelijk te maken, 
ontstond het idee om 'iets' leuks te organiseren. Zo kwam Ruben Luchtmeijer van het Fit & Fun-team en BSO-coördinator in Enschede in 
contact met chef-kok Tim Titsing van NOVI Gran Caffe aan de Oude Markt. Wegens de coronacrisis moest het restaurant de deuren dicht 
houden en ook bezorging werd - ironisch vanwege het grote succes - uit veiligheidsoogpunt voor het personeel gestaakt. "Zij wilden 
graag iets positiefs doen, maar wat? Zo ontstond het idee voor een kookworkshop voor de kinderen op de opvang.", aldus Luchtmeijer. 
"Gezonde voeding is voor ons ook een belangrijk thema, waar we zo op een leuke manier invulling aan kunnen geven." De timing blijkt 
uitstekend; de kinderopvang is nu weer geopend maar het restaurant is pas weer op 1 juni open. Zo heeft NOVI's team twee weken de 
tijd om leuke workshops te geven. 

 
Deze en komende week bezoekt chef-kok Tim Titsing samen met een tweede kok van het restaurant ruim 16 locaties van Humankind en 
Kinderdomein. Niet alleen in Enschede, maar ook onder meer in Losser, Overdinkel, Neede en Eibergen. Zij organiseren dan workshops 
van ongeveer een uur. Met uiteraard naleving van de geldende RIVM-adviezen. De kok staat dan achter een tafel en de kinderen op mini-
maal anderhalve meter afstand. De kinderen gaan dan samen een pizza maken; een feestelijk gerecht dat zich perfect leent voor zo'n 
workshop. Iedereen kan immers zijn eigen favoriete pizza samenstellen; die handgemaakt met verse ingrediënten toch écht het lekkerst 
is. Voor de koks die doorgaans de fijnproever bedienen is het een leuke uitdaging - NOVI serveert namelijk normaliter geen pizza. De 
kinderen kunnen zo niet alleen een groot aantal ingrediënten écht proeven en ervaren, maar ook wat leren over de techniek. Bijvoorbeeld 
over hoe je deeg maakt of een paprika moet snijden. Voor de oudere kinderen is het ook leuk om misschien al even letterlijk en figuurlijk 
te proeven aan een toekomstig beroep. 
 
A.s. maandag 18 mei komt de chef-kok bij ons op de BSO! We wensen de kinderen die er dan zijn veel kook-plezier!  

 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:   

• Covidgezinsstudie  

• Flyer Luis in je haar, kammen maar! 

• Flyer Ouderchat


