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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Zondag werden we opgeschrikt door het onverwachte overlijden van André de Vries,  

Daarnaast hebben nog een aantal gezinnen/teamleden 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 en voor de toekomst. 

Het team van het Sterrenpalet 

 



 

Eerst hebben we zomervakantie, maar toch kijken we alweer een stukje de toekomst in. Het nieuwe schooljaar 
start op maandag 24 augustus. We starten dan met het thema: Ga voor gezond! We verwachten alle kinderen om 
8.15 uur op school. 

Normaliter verwelkomen wij alle ouders met een kopje koffie/thee terwijl er de gelegenheid is om elkaar te ont-
moeten en elkaars vakantieverhalen te horen. Omdat wij nu nog niet weten welke (corona)maatregelen er van 
toepassing zijn na de zomervakantie kunnen wij u nog niet laten weten of deze ontmoeting door kan gaan. 

Vóór de start op maandag 24 augustus hoort u van ons welke regels er dan zullen gelden.  

 

 

Door de maatregelen rondom het coronavirus (1,5 meter afstand tussen volwassene en kind en geen ouders in de scholen) 
was afgelopen maanden hoofdluiscontrole op school niet mogelijk. Wij willen jullie vragen om jullie kinderen tijdens de zo-
mervakantie te blijven controleren.  

Zoals wij eerder meldden, weten wij nog niet welke regels er na de zomervakantie zullen gelden. Daarom kunnen wij u nu nog 
niet vertellen of en wanneer de luizencontrole zal plaatsvinden. 

 

 

 

Via deze weg willen we u bedanken voor alle hulp! Zonder jullie hadden we niet die leuke 
uitstapjes kunnen maken of naar de bieb kunnen gaan. Ook willen wij jullie nogmaals 
hartelijk bedanken voor jullie inzet tijdens de afgelopen coronaperiode. Ouders heel har-
telijk bedankt!!! 

 

 

Voor alle ouders van de kinderen van groep 8: van het afscheidsfeest van groep 8 afgelopen dinsdag zal een foto-cd gemaakt worden, 
samen met de foto’s die gemaakt zijn tijdens de fotosessie bij de watermolen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u deze 
bestellen bij meester Erik. De kosten bedragen €5,00 en dienen gepast betaald te worden bij het ophalen van de cd's. De cd zal dan in de 
eerste week na de zomervakantie op te halen zijn bij Heiko/Marita. De opbrengst van de verkoop van deze cd zal worden gebruikt voor 
het afscheid van de volgende groep 8. 

 

 

Op donderdag 27 augustus starten we met de startgesprekken voor de ouders van groep 4-8. De gesprekken zijn bedoeld om de leer-
lingen en hun behoeften goed in beeld te brengen. Tijdens het gesprek is er de gelegenheid voor u om de leerkracht in te lichten over die 
zaken die u belangrijk vindt. Hierbij kunt u denken aan: de thuissituatie, de sterke kanten van uw kind, zijn of haar hobby’s, welke vriend-
jes heeft hij/zij en/ of de verwachtingen van u of uw kind naar de school/leerkracht. Eigenlijk is de vraag van ons tijdens deze 10 minu-
ten: Wat wilt u graag dat wij weten over uw kind? U kunt ook tijdens dit gesprek aangeven of u het fijn vindt dat de leerkracht op huisbe-
zoek komt of dat u op school komt voor een 10-minuten-gesprek (als dit allemaal weer kan). Als uw kind in groep 1,2 of 3 zit, komt de 
leerkracht bij u op huisbezoek. Hiervoor worden na de zomervakantie de afspraken gemaakt. 

 

 

Op maandag 7 september is er weer een informatieavond voor alle groepen. Op deze infoavond krijgt u van de leerkracht informatie over 
het reilen en zeilen in de groep. Een uitnodiging voor deze avond, met daarin ook de indeling van de avond, krijgt u t.z.t. van ons. We ho-
pen dat u erbij kunt zijn!  

 

 

Door aanpassing van de subsidiering door de gemeente voor kinderen die extra opvang nodig hebben, veranderen per 1 augustus de ope-
ningstijden. Vanaf dan geldt dat de peutergroepen van 8.15 – 12.15 uur aanwezig zijn. 
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Het rooster voor de gymlessen voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt in de week vóór de start van het schooljaar aan u 
bekendgemaakt via Mijn School.  

Het rooster is gedurende het schooljaar op het prikbord van Mijn School terug te vinden.  

LET OP: Veel kinderen zullen na de vakantie weer hard zijn gegroeid. Voor het geval u nieuwe gymschoenen aanschaft: Let op dat het 
gymschoenen met ruwe zolen zijn. Wilt u de schoenen voorzien van naam, net als de gymkleding? De gymschoenen voor de groepen 1 en 
2 blijven op school, zodat wij ze elke week op school kunnen gebruiken.    

Denkt u eraan dat veel kinderen hard zijn gegroeid? Wij hopen dat zij na de kerstvakantie goed in hun gymschoenen passen. 

De gymtijden maken wij voor het begin van het schooljaar bekend. Op maandag zal er nog geen gym gegeven worden, de gymlessen 
beginnen weer op dinsdag 25 augustus.   

 

 

Mocht u het rapport van uw kind(eren) nog niet hebben ingeleverd, willen wij u vriendelijk verzoek dit op de eerste schooldag alsnog te 
doen. 

 

 

Bij het rapport heeft u het ouderhulpformulier gekregen. Dit kon t/m vandaag ingeleverd worden op school. Maar uiteraard mag dit ook 
na de zomervakantie nog ingeleverd worden. U mag ook het formulier inscannen en mailen naar or@sterrenpaletvco.nl. Bij voorbaat 
dank voor uw hulp!  

Fijne vakantie allemaal, namens de ouderraad 

 

 

Ook al was er de laatste periode niet veel tijd voor andere vakken, hebben we toch met groep 5 nog de mogelijkheid gezien om te ant-
woorden op de Duitse brieven. Deze hebben we vlak voor de Corona-periode gekregen, iedere leerling heeft persoonlijk een brief gekre-
gen, in het Engels en in het Duits. De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het beantwoorden ervan in het Engels en in het Neder-
lands. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie verdergaan met het sluiten van deze vriendschappen over de grens.  

 

 

Het waren vreemde maanden rondom de corona. Dat geldt ook voor de spaarpotjes voor Catherine. Het bedrag dat gespaard is vanaf de 
voorjaarsvakantie tot de zomervakantie is €66,40. Daarbij willen we graag vermelden dat er één gezin van onze school ook in de corona-
thuiswerkweken fanatiek door heeft gespaard. We kregen van dit gezin een envelop met €20,00. Wat fantastisch! Iedereen die het afge-
lopen jaar mee heeft gespaard om Catherine een mooier leven te geven: HEEL HARTELIJK DANK. Ook in het nieuwe jaar staan de spaar-
potjes weer klaar in elke klas. 

 

 

De BSO heeft weer een supergaaf vakantieprogramma! Deze zomervakantie gaan we een grote wereldreis maken! We behandelen alle 
continenten van de wereld en hun bijzonderheden. Heb jij al eens gezien hoe ze eigenlijk leven in China, of in Amerika, of in andere lan-
den? Wat voor kleren ze aan hebben? Wat ze het liefst eten? Wat hun favoriete sport is? Kom erachter bij de BSO deze zomervakantie! 

Oh ja, ook Nederland komt aan bod, dus er zijn ook welbekende leuke, lekkere en gezellige activiteiten! 

 

 Wilt u één of meerdere ‘losse’ dagen gebruik maken van de BSO en/of wilt u informatie hierover, dan kunt u hiervoor contact opnemen 
met Ineke (06- 12643247 / i.neerhof@vco-oostnederland.nl) 
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Wat was het fijn dat er zo veel ouders bij het digitale info-uur aanwezig konden zijn! Bedankt voor uw aandacht! Er is heel veel informa-
tie gegeven over het afgelopen en het komende schooljaar. Mocht u toch nog te kampen hebben met vragen of onduidelijkheden, dan 
horen we dat graag! Geen vraag of opmerking is teveel… Op Mijn School en/of als bijlage bij dit Letterpalet kunt u het verslag van deze 
avond terugvinden.  

 

 

Afgelopen woensdag hebben alle kinderen met hun (nieuwe) klas en/of leerkracht kennis gemaakt. In het nieuwe lokaal waar ze volgend 
jaar komen te zitten. Kunnen we hier een plattegrond bijvoegen waarop staat welke groep in welk lokaal zit? Het was best een beetje 
spannend, maar het is fijn voor de kinderen om te weten waar en bij wie ze volgend jaar terecht komen. Iedereen leek het dit eerste ken-
nismakingsmoment fijn te hebben gehad, dus dat belooft een goede start in het nieuwe schooljaar.  

 
 

Vandaag was de laatste schooldag van dit bijzondere schooljaar. We 
hebben het schooljaar op een lekkere manier, samen met alle groe-
pen, afgesloten. Voor nu sluiten we voor zes weken onze deuren. 

 
 

Op het rekenplein stond een heuse ijscokar en juf 
Marloes was de “ijscoman” 

 

Afgelopen dinsdag namen we afscheid van de leerlingen van groep 8: Sem, Joyce, Mirthe, Larissa, Gideon, Renske, Britt, Ties, Joey, Jens, 
Teun, Jamillo, Yinthe, Moos, Raphaël, Tima, Alyssa, Julia, Alyssia, Bryan, Boaz, Niek, Stef en Amara. 

Allemaal tot ziens en heel veel succes op jullie nieuwe school! Ook de ouders van wie we afscheid nemen willen we bij deze heel hartelijk 
bedanken voor het vertrouwen, de betrokkenheid en samenwerking in de tijd die we samen rond uw kind op onze school mochten delen! 

 

 

We nemen ook (tijdelijk) afscheid van juf Henriëtte. Bedankt voor de aflopen maanden en tot ziens in januari! 

 

 

De afgelopen tijd hebben we afscheid genomen van een aantal stagiaires.   

Malynka (conciërge, BeweegWijs, gym) , Koen (bewegingsonderwijs) , Desley (groep 0-1c en 6-7) , Floris (goep 2A) , Marja (groep 4), Mathijs 
(groep 4), Rouelle (groep 5), Esmee (groep 5), Milou (groep 6), Floris (groep 6/7). 

Allemaal: bedankt voor de dingen die jullie voor de groep(en) hebben gedaan! Succes bij alles wat jullie in de toekomst gaan doen! 

 

 
 

 

 
 
 

 NUMMER 21 



 NUMMER 21 

 

In april heeft u allemaal een zakje met zonnebloemzaadjes gekregen om u te bedanken 
voor de inzet tijdens de thuiswerkperiode. We hadden daarbij de vraag gesteld: bij wie 
zou de zonnebloem voor de zomervakantie de langste steel of de grootste bloem heb-
ben? Pas kwamen we tot de conclusie dat de zonnebloemen nog wel een tijdje verder 
kunnen groeien. Dus deze vraag stellen we uit tot na de zomervakantie. We kregen al wel 
een aantal leuke foto’s van hoe lang de stelen nu al zijn. We zijn benieuwd naar de uitein-
delijke lengtes! Vergeet er geen foto van te maken, als de bloemen in de zomervakantie 
hun ‘top’ bereiken. Hierop aansluitend: een zonnige vakantie gewenst!  

 

 

De Kruidentuin in Eibergen heeft een leuk zomerprogramma opgesteld waarbij kinderen in de zomervakantie aan verschillende activitei-
ten kunnen deelnemen. Voor aanvullende informatie verwijzen jullie naar de bijlage. 

 

 

Voor veel gezinnen betekent de zomervakantie (normaal gesproken) erop uit, binnen Nederland of verder weg. Helaas is dat niet wegge-
legd voor alle kinderen en jongeren in Berkelland. En deze zomer zullen er in verband met het coronavirus nog veel meer kinderen niet op 
vakantie gaan. Daarom organiseert gemeente Berkelland weer een Zomertoer. Voor aanvullende informatie verwijzen jullie naar de bijla-
ge. 

 

 

De VakantieBieb is er ook dit jaar. Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun 
leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Blijven lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-
app van de Bibliotheek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.vakantiebieb.nl 

 

 

Ook dit jaar organiseert de bibliotheek weer leuke zomer-activiteiten voor kinderen van groep 3 t/m 8. Voor aanvullende informatie ver-
wijzen jullie naar de bijlage. 

 

 

Voor nu sluiten we voor 6 weken de deuren van school. We wensen jullie alle-
maal een zonnige vakantie toe, thuis of elders ! We hopen elkaar in gezondheid 
weer op maandag 24 augustus a.s. te ontmoeten !  

 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

• flyer Kruidentuin 

• flyer Zomertoer gemeente Berkelland  

• flyer zomer-activiteiten bibliotheek 

http://www.vakantiebieb.nl

