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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Normaal gesproken nodigen wij u in juni u uit op school voor een info-uur om samen 
terug te blikken op het huidige schooljaar en u op de hoogte te brengen van de plan-
nen voor het volgende schooljaar. We willen de uitdaging aangaan om ook het info-
uur digitaal wel door te laten gaan. We gebruiken hiervoor Meet. U kunt dan daarbij 
vanuit huis aansluiten. Omdat thuis ook de kinderen zijn waarover u de zorg heeft, 
hebben we het info-uur naar een uurtje later verzet, wanneer de meeste kinderen in 
bed zullen liggen. Datum: 30 juni, Tijd: 20.30 uur.  
We beschrijven voor u de stappen om goed in te loggen:  

• Ga naar meet.google.com. 

• Log in met een sterrenpalet-mailadres van (een van) uw kind(eren) (het maakt 

niet uit van welk kind) 

• Klik op +Vergadering starten of Deelnemen aan vergadering  

• Typ als codewoord info-uur in 

• Dan kunt u vanaf 20.30 uur het info-uur volgen.   

 
Het is handig, als u vooraf probeert hoe het werkt. Het is ook handig om beeld en 
geluid beschikbaar te hebben. Heeft u dat niet (ook voor de tien-minuten-
gesprekken niet), dan horen we het graag om samen te zoeken naar een oplossing.  
Ineke zal dinsdag vanaf 20.00 uur digitaal aanwezig zijn, zodat u alle tijd heeft om 
ervoor te zorgen dat u om 20.30 uur goed ingelogd bent.  
Tot dinsdag!  



 

Sinds april heeft de koffie-inloop niet meer plaats kunnen vinden. Omdat we digitaal steeds vaardiger worden, 
leek het ons leuk om ook een digitale koffie-inloop te houden. Hiervoor gebruiken we de geplande tijd voor het 
laatste koffie-uur van dit schooljaar, nl. op woensdag 1 juli het eerste uur van de ochtend. Omdat u eerst naar 
huis zult gaan, starten we het uurtje iets later, om 8.30 uur. Uiteraard kunt u ook later dan 8.30 uur aansluiten. 
Er is dan tevens de gelegenheid om nog overgebleven vragen te stellen n.a.v. het info-uur de avond ervoor. 
Helaas kunnen we u niet zelf onze lekkere koffie aanbieden, maar het lukt vast om daar ook thuis voor te zor-
gen.  

De stappen om in te loggen zijn:  
1. Ga naar meet.google.com. 
2. Log in met een sterrenpalet-mailadres van (een van) uw kind(eren) (het maakt niet uit van welk kind) 
3. Klik op +Vergadering starten of Deelnemen aan vergadering  
4. Typ als codewoord koffie-inloop in 
5. Dan kunnen we vanaf 8.30 uur in gesprek met elkaar.  
 

 

De uitnodiging voor de 10-minuten-gesprekken op donderdag 2 juli heeft u inmiddels via Mijn School ontvangen. 
Omdat de gesprekken dit keer digitaal plaatsvinden, herhalen wij ook hiervoor nogmaals de stappen voor 
het aanmelden op de door u geplande tijd(stippen): 
1. Ga naar meet.google.com 
2. Log in met een sterrenpalet-mailadres van (een van) uw kind(eren)  
3. Klik op +Vergadering starten of Deelnemen aan vergadering  
4.  Typ de naam van het kind waarover het gesprek gaat  
5. De leerkracht komt op het afgesproken tijdstip bij in de vergaderruimte  
6. U voert het 10-minuten-gesprek  
7. U verbreekt de verbinding van het gesprek (of de leerkracht doet dit) 
8. Heeft u nog een gesprek dan klikt u op Terug naar startscherm. U typt de naam van de zoon/dochter in 

waar u vervolgens een gesprek over heeft (op het door u ingeplande tijdstip) De leerkracht komt bij u in 
de vergaderruimte.  

We wensen u ook op deze manier goede gesprekken toe!
 
 

 

Deze week kregen we een klacht binnen van de eigenaar van het Gezondheidscentrum. We hebben er een spoedbericht over geschreven, 
maar herhalen het hier ook nog maar een keer, omdat er anders een consequentie volgt die we niet willen.  
De parkeerplaats bij het Gezondheidscentrum is eigendom van de eigenaar van het centrum. De afspraak, ook in samen-
spraak met de gemeente, is dat wij hiervoor het recht van overpad hebben, maar dat wij van het Sterrenpalet om hier-
voorgenoemde reden geen gebruik maken van de parkeerplaats bij het Gezondheidscentrum. Als wij ons niet aan deze 
afspraak houden, verliezen wij het recht van overpad en wordt de toegang tot het plein aan deze kant afgesloten. Dat 
zou jammer zijn, dus wilt u –voor wie de auto daar wel eens parkeert- een andere parkeerplaats zoeken voor uw auto, 
bijvoorbeeld in de omliggende straten of op een parkeerplaats in de buurt? Bij voorbaat dank!  
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Omdat er soms onduidelijkheid over lijkt, herhalen wij graag nogmaals de maatregelen voor het brengen en halen van de kinderen: 

• Maximaal één volwassene brengt of haalt het kind/de kinderen.  

• Ouders/verzorgers komen niet in de school of op het schoolplein. (het schoolplein mag alleen bij het ophalen betreden worden) 

 
Ondanks dat de maatregelen deze week voor de periode vanaf 1 juli versoepeld zijn,  blijft de 1,5-meter-afstandsregel tussen volwasse-
nen van kracht (en daarvoor zijn ook deze maatregelen bedoeld). 
 
Om de onduidelijkheid weg te nemen hebben we het volgende bedacht:  

• Wanneer dat mogelijk is en het om de veiligheid van uw kind(eren) toegestaan is, komt/komen uw kind(eren) zoveel mogelijk zelf-

standig naar school.  

• Als u uw kind(eren) komt brengen: u brengt uw kind(eren) tot waar het nodig is en laat ze het stukje dat ze zelfstandig kunnen gaan, 

alleen of samen hun (oudere) broer/zus gaan. Daarbij geldt ook: wij vangen de kinderen bij de straat op en u rijdt/fiets/loopt door en 
vervolgt uw weg.  

 
Ter verduidelijking van laatstgenoemde regels: 

• We creëren éénrichtingsverkeer vanuit de J.W. Hagemanstraat. 

• Als u met de auto komt, rijdt u daarmee door de kiss-and-ride-zone. Daar staat een teamlid die uw kind(eren) uit de auto helpt en 

de weg wijst of voor begeleiding zorgt naar het plein.  

• Als u met de auto door de kiss-and-ride-zone gaat, willen wij u vragen om zover mogelijk naar voren te rijden, om uw kind uit te 

laten stappen en zo gauw het kan weer door te rijden. Hierbij het vriendelijke verzoek als u uit de kiss- and-ride-zone verlaat, rich-
ting de Karel Doormanstraat of Huenderstraat te rijden, zodat de Prins Bernhardstraat zoveel mogelijk auto-vrij blijft 

• Als u met de fiets of lopend komt, fietst of loopt u tot waar het nodig is of tot uiterlijk de afslag Karel Doormanstraat of, als u via de 

andere kant komt, tot de afslag Bronkhorstkamp (op deze hoeken staat een blauwe lijn getekend). Daar staat een teamlid uw kind 
op wachten die uw kind de weg wijst of zorgt voor begeleiding naar het plein.  

• Bij het gezondheidscentrum staan ook teamleden vooraan de weg om kinderen op te vangen en de weg te wijzen of voor begelei-

ding voor hem/haar te zorgen richting het schoolplein. U kunt als ouders dan op de J.W. Hagemanstraat doorrijden, -fietsen of –
lopen.  

• Op het plein staan de leerkrachten vanaf 8.05 uur (de gebruikelijke inlooptijd) op vaste plekken de kinderen op te wachten. Als de 

groep compleet is, loopt de leerkracht met de groep naar binnen volgens de aangegeven looproutes naar de klas.  

• Als uw kind om 8.15 uur niet aanwezig is, belt de leerkracht u om u dat te laten weten, zodat u weet dat uw kind nog niet op school 

aangekomen is, ook als u hem/haar zelfstandig naar school heeft laten gaan.  

• De parkeerplaats naast de school wordt alleen gebruikt voor de ouders van de kinderen die naar de opvang gaan. We willen de ou-

ders die hiervan gebruik maken vragen om bij vertrek richting de Karel Doormanstraat/Huenderstraat te rijden, ook zodat de Prins 
Bernhardstraat zoveel mogelijk auto-vrij blijft.)  

• Kinderen gaan ook zoveel mogelijk zelfstandig, voor zover de veiligheid dat toelaat, zelfstandig naar huis.  

• Ouders die kinderen komen ophalen staan zoveel mogelijk verspreid over het plein hun kind(eren) op te wachten, met de afstand 

van 1,5 meter tot elkaar. (Wilt u zich daar alstublieft aan houden? Al pratend wordt de afstand steeds kleiner, maar we weten dat 
juist de nabijheid tot elkaar risico’s met zich meebrengt, dus laten we hier samen heel alert op zijn.) De leerkracht komt met de hele 
groep samen naar buiten. Kinderen, voor wie dat toegestaan is, gaan zelfstandig naar huis of naar de plek waar u hen opwacht 
(welke u met hen af zou kunnen spreken). Kinderen die op het plein opgehaald worden lopen rechtstreeks naar hun ouder. Als zij 
hun ouder nog niet zien, wachten zij bij de leerkracht.   

• Als u met uw kind(eren) een plekje buiten het schoolplein of in de omgeving van school af kunt spreken, voor zover de veiligheid dat 

toelaat, dan is dat fijn. 

• Ouders en kinderen zijn aan het eind van de schooldag zo kort mogelijk op het schoolplein, gaan gelijk naar huis.  

• Ouders die tijdens schooltijd hun kind komen brengen of halen (bijv. voor de noodopvang) bellen aan 

bij de voordeur/de hoofdingang (aan de kant van de Prins Bernhardstraat). Er wordt opengedaan, 
waarna het kind bij brengen naar de klas kan gaan of begeleid wordt of bij halen klaar staat bij de 
deur of opgehaald wordt uit de klas.  

                                                                                        
                                                                           Even ter verduidelijking de bel zit links van de voordeur,  
                                                                            onder het kastje met de inlog 
 
 
NB:  Misschien ten overvloede, maar voor het Gezondheidscentrum geldt dus dat u uw kind(eren) voor aan 
de weg afzet en dat u zelf doorfietst. Het is niet toegestaan over de parkeerplaats door te fietsen naar de 
poort aan de achterzijde op het schoolplein.  
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Heeft u de ouder-enquête “Terug naar school” al ingevuld? Zo ja, dan heel hartelijk dank voor uw deelname! 
Heeft u dit nog niet gedaan dan willen wij u vriendelijk vragen dit alsnog te doen. U vindt de link naar de en-
quête bij de Nieuwsberichten op Mijn School. 
Wij hopen op de medewerking van u allen!! Hoe meer ouders hieraan deelnemen, hoe reëler en betrouw-
baarder de resultaten! 
 

We bedachten dat het veel handiger is, als u met de digitale tien-minuten-gesprekken het rapport voor u heeft Daarom hebben we be-

sloten de rapporten mee te geven op woensdagmorgen 1 juli in plaats van vrijdag 3 juli. 

Het zou fijn zijn als de rapporten allemaal vóór de zomervakantie weer op school ingeleverd kunnen worden zodat we ze hier kunnen 

bewaren voor het volgende schooljaar. Alvast bedankt! 

 

 

Het einde van het schooljaar komt in zicht. Daarom willen wij u er op wijzen dat Mijn School vanaf eind juli gesloten zal 
zijn. Wij adviseren u dan ook om nu alvast alle foto's te downloaden omdat deze na 31 juli allemaal verwijderd zullen zijn.  
Wacht niet tot 30 juli, de ervaring van vorig jaar leert dat Mijn School ook een week eerder kan sluiten! 
 

 

Op woensdag 1 juli maken de kleuters die na de zomervakantie op school beginnen ’s morgens onder schooltijd kennis met hun klasge-
nootjes en de juf(fen) van het aankomende schooljaar. Wij heten hen van harte welkom! 
 
Op woensdag 8 juli gaan alle kinderen kennismaken met hun nieuwe leerkracht en/of groep in hun eventueel nieuwe lokaal. Dan komen 
ook alle kinderen die na de zomervakantie bij ons op school beginnen een kijkje nemen, waarbij we ook hen van harte welkom heten. 
Voor iedereen is het een spannend momentje. We wensen alle kinderen een fijn eerste kennismakingsmoment met de leerkracht en el-
kaar.  
 
 

 

Het schooljaar zit er alweer bijna op. Wij kunnen als ouderraad terugkijken op een gezellig jaar met tal van feesten en activiteiten. We 
willen iedereen bedanken die afgelopen jaar op welke manier dan ook ons hebben geholpen bij de vele activiteiten! We hopen dan ook 
dat we komende schooljaar mogen rekenen op de goede hulp van veel ouders. De leerlingen krijgen woensdag 1 juli, samen met het rap-
port, het ouderhulpformulier voor komend schooljaar mee. Wij willen jullie vragen het formulier in te vullen en voor vrijdag 10 juli weer in 
te leveren bij de leerkracht. Alleen met de hulp van vele ouders zullen de feesten en activiteiten door kunnen gaan. Het formulier zal te-
vens na 1 juli onder Documenten op Mijn School te vinden zijn. Alvast bedankt voor het invullen en een fijne zomervakantie toegewenst. 
De ouderraad 
 

 

Dit jaar vindt het Schoolfeest niet plaats, zoals we dat bedacht hadden. In plaats daarvan wordt er voor de kinderen gezorgd voor een 
leuke en lekkere verrassing als afsluiting van dit bijzondere schooljaar!  
 

 

Vrijdag 10 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Wij herinneren u eraan dat alle kinderen die dag om 12.00 uur vrij zijn. Dan be-
gint voor iedereen de zomervakantie. 
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Volgens onze administratie is de ouderbijdrage van dit jaar nog niet door iedereen voldaan. We kunnen ons voorstellen dat door de coro-
natijd de betaling ervan is blijven liggen. U vraagt zich misschien ook af waarvoor de ouderbijdrage (nog) nodig is i.v.m. de periode dat er 
geen extra activiteiten hebben plaatsgevonden. De meeste kosten, waarvoor we de ouderbijdrage nodig hadden en hebben, zijn al ge-
maakt, namelijk met het Sinterklaas- en Kerstfeest. Verder willen we graag over een paar weken, aan het einde van het schooljaar, ook 
nog zorgen voor een verrassing voor de kinderen, waarvoor ook een bijdrage nodig is (helaas is de afsluitende activiteit met u allen nog 
niet mogelijk).  
Ook vinden we het eerlijk, als alle ouders een gelijke bijdrage hebben betaald. Daarom willen we u vragen: zou u, als u dat nog niet heeft 
gedaan, alsnog, voor de zomervakantie, de bijdrage willen betalen? Dat kan door 25 euro per kind over te maken naar Stichting Vrienden 
van het Sterrenpalet, bankrekeningnummer NL89 INGB 0003 5467 75. 
Ouders die met hun kind(eren) na de kerstvakantie op school zijn begonnen, hoeven nog niet te betalen, omdat de meeste kosten in de 
periode tot de kerstvakantie zijn gemaakt. 
Ouders die het betreft, zullen ook benaderd worden met een persoonlijk bericht van de penningmeester.  
Mocht betaling voor u moeilijk mogelijk zijn, dan horen we het graag. U kunt dan contact opnemen met de directeur, Ineke Neerhof 

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

 

Afgelopen week stonden er 2 containers bij school. Wij willen iedereen die heel hartelijk dank voor jullie bij-
drage waardoor de containers goed gevuld zijn afgevoerd. 
Een speciaal bedankje gaat naar de kinderen van groep 8 die het oud papier uit onze kelder hebben verzameld 
en in de containers hebben gedaan. Jongens en meisjes, heel hartelijk dank! 
 

 

Ook dit jaar is de gratis VakantieBieb-app weer beschikbaar.  
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode! In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo 
zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.  
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek.  
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play.  Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je 
op www.vakantiebieb.nl. 
 

 

Het Openluchttheater Eibergen heeft de komende weken twee kindervoorstellingen op het programma staan. Het gaat om “Kikker leest 
voor” (zondag 12 juli) en Dirk Scheele speelt “Z’n leukste liedjes” (zondag 23 augustus).  Voor wie hiervoor belangstelling heeft verwijzen 
wij naar de website https://www.openluchttheatereibergen.nl/Programma 
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