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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Iedereen die heeft deelgenomen willen wij heel hartelijk bedanken voor de 
leuke en vrolijke foto’s! 

De jury voor het bepalen van de hoogste en langste zonnebloem is bezig 
om te kijken wie de winnaar van de wedstrijd is. Binnenkort zal er dan 
een prijsuitreiking zijn en maken wij de winnaars bekend. 

 

 

Als onderdeel van onze 2-jaarlijkse culturele projecten met meerdere 

scholen komen op 28, 29 en 30 september Monique & Hans Hagen bij ons 

op bezoek. Zij zouden vorig schooljaar in maart komen, maar dit kon toen 

helaas niet doorgaan i.v.m. de sluiting van alle scholen. 

Iedere groep krijgt één van de twee schrijvers in de klas. Daar zullen zij 

een les van ongeveer 50 minuten verzorgen. Ze vertellen over hun boe-

ken, laten zien waar ideeën vandaan komen en lezen voor. Met spelletjes 

en achtergrondinformatie komen de gedichten en verhalen tot leven. Uit 

onderzoek blijkt dat kinderen van lezende ouders vijf keer zoveel kans 

hebben om zelf ook goede lezers te worden!  

Onderstaande filmpjes zijn het kijken zeker waard:  

* Ouders bij de les: https://www.youtube.com/watch?v=fic9QsGE5K4 

 * Kinderen doen je na: https://www.youtube.com/watch?

time_continue=2&v=BLrcqVkyR50 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fic9QsGE5K4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=BLrcqVkyR50
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=BLrcqVkyR50


 

Van 30 september t/m 11 oktober is de kinderboekenweek. 

Het thema dit jaar is: En toen? Boeken brengen geschiedenis tot 
leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Zo kun je 
spannende verhalen lezen over ridders, kun je je verplaatsen in 
oorlogstijd of kom je van alles te weten over de Oudheid.  

Wij zullen in de klassen aandacht besteden aan dit thema. 

 

 

Woensdagmiddag 30 september gaan onze leerlingen voor het 

eerst weer de wijken in om oud papier op te 

halen! Wat fijn dat we hiervoor toestemming 

hebben gekregen. Natuurlijk zullen de richtlij-

nen van het RIVM m.b.t. de verspreiding van 

het coronavirus in acht worden genomen. De 

opbrengst van het oud papier komt ten goede 

aan alle leerlingen van het Sterrenpalet! Wilt u ook helpen om de 

containers weer gevuld te krijgen? Fijn! Het geld dat hiermee 

wordt verdiend wordt deels besteed aan de schoolreisjes, speelat-

tributen en andere activiteiten. Deze dag kunt u het oud papier 

brengen bij onze school. De containers staan er vanaf ongeveer 

08:30 uur, maar daarvoor mag u het deze dag bij de parkeerplaats 

links voor bij de hoofdingang neer pakken.  Hoe meer papier er 

ingezameld wordt, hoe meer de kinderen ervan kunnen profiteren. 

Wilt u ook uw steentje bij dragen en mee helpen, dan kunt u zich 

ook aanmelden via ‘Mijn school.” Vele handen maken licht werk. 

We kunnen altijd hulp gebruiken! Bij voorbaat dank!  

Groeten van de ouderraad 

 

Volgende week, van 23 t/m 25 oktober, gaan de groepen 8 op 
kamp. Wij wensen iedereen die meegaat alvast een heel fijn kamp 
toe! 

 

 

Denkt u eraan de bijdrage voor het kamp van uw kind(eren) te 
betalen? Bij voorbaat dank! 

 

 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op dinsdagmorgen 1 okto-
ber, van 8.30-9.30 uur. Afhankelijk van de weers
- en corona-omstandigheden en het aantal aan-
meldingen zal deze buiten of binnen plaatsvin-
den. Als u wilt aansluiten, moet u zich hiervoor 
aanmelden via de Agenda op Mijn School, zodat 
geregistreerd staat wie komt en is geweest.  

 

 

Op maandag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met een 
studiedag. De opvang is die dag wél geopend. 

 

 

 

Er is een nieuwe jeugdverpleegkundige van de GGD: Renate ter 
Keurs. Zij is de opvolgster van Maria Krabbenborg.  Op dit moment 
staan er nog geen inloopspreekuren en onderzoeken gepland. Zo-
dra er data bekend zijn dan hoort u van ons. Mocht u wel vragen 
of zorgen hebben rondom de ontwikkeling van uw kind dan kunt u 
altijd contact opnemen met de GGD.  

U kunt bellen naar de afdeling jeugdgezondheid op werkdagen van 
9.00-12.00 uur: 088-4433021. Maar u kunt ook een WhasApp-
bericht sturen naar de jeugdverpleegkundige:  06-25644217 of 
haar mailen: r.terkeurs@ggdnog.nl 

 

 

Binnenkort vindt de landelijke evaluatie van passend onderwijs 
plaats. Ons samenwerkingsverband IJssel-Berkel wil van die gele-
genheid gebruik maken om het passend onderwijs in onze regio te 
evalueren met ouders en leerkrachten. Zij willen graag terugblik-
ken op de ervaringen van passend onderwijs in de afgelopen jaren 
en de eventuele ondersteuning van het samenwerkingsverband 
die hierin geboden wordt. En graag willen ze vooruitkijken naar 
hoe het onderwijs in de regio nog passender gemaakt kan worden.  
 
Op 29 september tussen 13.30 en 14.30 uur staan er collega’s van 
het samenwerkingsverband op het plein met een marktkraam om 
actief ervaringen op te halen bij alle ouders. Ook ouders die nog 
nooit te maken hebben gehad met het samenwerkingsverband 
worden uitgenodigd om mee te praten over dit onderwerp. U 
wordt van harte uitgenodigd om uw mening te geven. De markt-
kraam zal buiten op het plein staan en uiteraard wordt er rekening 
gehouden met de richtlijnen van het RIVM.   

 

 

Vorige week is de schoolfotograaf heel druk geweest om iedereen 
zo mooi mogelijk op de foto te krijgen. Over een aantal weken 
krijgt u – via uw kind(eren) - een inlogcode mee naar huis waar-
mee u de foto’s kunt bestellen. 

 

 

Door de maatregelen rondom het coronavirus was afgelopen 
maanden de hoofdluiscontrole op school niet mogelijk. 
Het is toegestaan om deze wel weer op school op te 
pakken, dus in sommige groepen, waar hoofdluiscontro-
le geconstateerd is, willen we daar weer mee gaan be-
ginnen. In het algemeen blijft gelden, dat we jullie willen 
vragen om jullie kinderen zelf te blijven controleren. 

 

 

In verband met de coronamaatregelen konden we dit keer geen 
avond op school organiseren. Maar dankzij de creativiteit van ons 
team heeft u de groepsinformatie dit jaar door middel van een 
filmpje met presentatie en uitleg over de groep en dit schooljaar 
kunnen verkrijgen. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u ons 
altijd bellen, mailen of een bericht sturen via Mijn School. Uw vra-
gen proberen wij zo snel mogelijk te beantwoorden.  
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Voor de Corona-richtlijnen, zoals wij die hanteren, verwijzen wij u naar het document ‘Richtlijnen Corona m.i.v. 24-08-20, onder 
‘Documenten’.  

We merken dat het soms best lastig is om te bepalen wanneer een kind thuis moet blijven. We passen de RIVM-adviezen en richtlijnen 
die gelden voor het onderwijs toe:  

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:  

• als het kind ook koorts heeft  

• kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD.  

• er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/ coronavirus-
covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.  

• Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:  

• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verho-
ging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak); 

• het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten). 

• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.  

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

 • Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook rijksoverheid.nl/ onder-
werpen/coronavirus-covid-19/testen  

• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk 
testbeleid en de opgestelde uitgangspunten. 

Om sneller een afspraak te kunnen maken voor een test en sneller de uitslag daarvan te kunnen ontvangen, zijn Digi-D-gegevens nodig. 
Een tip is daarom om bij voorbaat een Digi-D voor uw kind aan te vragen, als hij/zij die nog niet heeft. Op het moment dat een test nodig 
is, is het handig om die al te hebben.  

Bij twijfels over wel of niet laten thuisblijven, mag u altijd contact met ons opnemen. Ook is het altijd mogelijk om advies te vragen bij de 
GGD. Het telefoonnummer hiervoor is: 088-443 33 55.  

Over het wel of niet thuisblijven hebben we in de afgelopen weken al met verschillende ouders contact gehad. Bedankt voor de zorgvul-
digheid die we daarbij van uw kant merken!  
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Voor de verkeersveligheid willen we u graag nog eens wijzen op de volgende richtlijnen:  

• Ouders/verzorgers komen bij voorkeur niet in de school of op het schoolplein.  

• 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.  

• Op het plein staan de leerkrachten van groep 1 t/m 3 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. 

• De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen, gelijk naar hun eigen klaslokaal. Vanaf 8.05 uur gaat de deur hier-

voor open.  

• 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.  

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

• Als u met de auto komt, rijdt u daarmee door de kiss-and-ride-zone. Daar stapt uw kind uit de auto en loopt vervolgens naar de plek 

waar de leerkracht wacht (groep 1 t/m 3) of via de betreffende schoolingang naar de klas (groep 4 t/m 8).  

• Als u met de fiets of lopend komt, fietst of loopt u tot waar het nodig is of waar een teamlid uw kind op staat te wachten (op de hoe-

ken van de straat). Vanaf daar loopt uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar het schoolplein of via de betreffende ingang 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, zodat ook de Prins 
Bernhardstraat zoveel mogelijk auto-vrij blijft.)  

• Bij het gezondheidscentrum staat ook een teamlid vooraan de weg om kinderen op te vangen en de weg te wijzen. Vanaf daar loopt 

uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar het schoolplein of via de betreffende ingang naar de klas.  

• Als het niet wenselijk is dat uw kind zelfstandig vanaf de opwachtplekken naar het schoolplein loopt, mag u hem/haar als ouder 

brengen. Het is de bedoeling dat u, als uw kind op de bestemde plek is, gelijk afscheid neemt en doorloopt, zodat er geen sprake zal 
zijn van samenscholing.  

• Kinderen gaan ook zoveel mogelijk zelfstandig, voor zover de veiligheid dat toelaat, 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.) 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, eventueel buiten het 
schoolplein). Kinderen die op het plein opgehaald worden lopen rechtstreeks naar hun ouder. Voor de kinderen t/m groep 3 geldt: Als 
zij hun ouder nog niet zien, wachten zij bij de leerkracht.   

• Ouders en kinderen zijn aan het eind van de schooldag zo kort mogelijk op het schoolplein, gaan gelijk naar huis. 
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Afgelopen weken hebben we in de groepen de quickscan van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) afgenomen. Bij 
deze quickscan, wordt er voor de hele klas gekeken naar vaardigheden die passen bij begaafde kinderen. Deze quickscan helpt ons om 
begaafde leerlingen die niet direct opvallen in resultaten te herkennen. Mocht uit de quickscan naar voren komen dat we bij uw kind ken-
merken zien van begaafdheid, dan worden er vragenlijsten ingevuld door leerkracht en ouders. Deze vragenlijsten worden gedaan in de 
groepen 1,2, 3 en 5. In de andere groepen zijn die vragenlijsten meestal al een keer ingevuld door de ouders in het jaar ervoor.  Ouders 
van leerlingen die naar voren zijn gekomen uit de quickscan zullen hiervoor een vragenlijst in hun mailbox ontvangen. Die vragenlijsten 
helpen ons om de vaardigheden van de leerling in beeld te brengen. Op basis van die uitkomsten zullen wij bepalen of en aan welke the-
ma’s de leerling mee zal doen aan de plusklas.  Na het invullen van de vragenlijst wordt u uitgenodigd voor een kort gesprekje waarin we 
de bevindingen vanuit de vragenlijsten zullen bespreken.  

De plusklas zal starten in de 2e week na de herfstvakantie. U hoort in de eerste week na de herfstvakantie of uw kind wel of niet mee 
gaat doen aan het thema. Zoals tijdens het info uur al bekend is geworden mag ik (Alieke) de plusklassen weer gaan geven. Ik heb er veel 
zin in om met de kinderen aan het werk te gaan. Heeft u nog vragen over de quickscan en/of de plusklas dan hoor ik die graag. 

 

 

Op ons kindcentrum draait het om de kinderen. Veel zaken worden door volwassenen (team en ouders) besproken en besloten. Wij vin-
den het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken en beslissen over de gang van zaken. Het is belangrijk om te weten wat er in ze 
omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. Als aanvulling op de ideeën die het team 
en ouders lanceren hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Ze hebben een grote denkkracht en bruisen vaak van de 
ideeën! De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de organisatie horen. In alle groepen is er door de 
leerkracht en groep een leerling gekozen die de groep vertegenwoordigt in een vergadering waarvan Ineke Neerhof (directeur) de voorzit-
ter is.  

De Kinderraad is afgelopen maandag voor het eerst bij elkaar geweest. De Kinderraad bestaat dit jaar uit:  

Chloe uit groep 1; Yade uit groep 1-2; Nina uit groep 2; Jesley uit groep 3A; Daan uit groep 3B; Fayèn uit groep 4A; Amelie uit groep 4B; 
Tijn uit groep 5; Iris uit groep 5-6; Carlijn uit groep 6; Lotte uit groep 7; Wessel uit groep 7-8 en Jaeley uit groep 8 

Dit jaar wordt er voor het eerst in twee groepen vergaderd: met de onderbouw (groep 1 t/m 4) en met de bovenbouw (groep 5 t/m 8).  

De eerste vergadering stond vooral in het teken van de kennismaking. Daarnaast zijn er bij de onderbouw zaken besproken als de survi-
valbaan die op het schoolplein zal komen en hebben de kinderen uitgesproken dat ze zich fijn voelen op school. 

Bij de bovenbouw is gesproken over het spelen op het schoolplein en de afspraken die daarbij horen, welke oplossingen er voor ruzies 
bedacht kunnen worden, of de schoolreisjes wel door kunnen gaan nu er nog corona is, maar ook dat de kinderen zich fijn voelen op 
school. 

 

Deze week spelen de kinderen de volgende spellen:  

• Geel:  pion flip 

• Rood:  voetbal 

• Blauw: hoe vaak kun jij touwtje springen? 

• Oranje:  kringtikkertje 

 

 

Inmiddels zijn er zoveel nieuwe aanmeldingen voor de Beweeg Wijs pleinclub op donderdagmid-
dag dat er zelfs een wachtlijst is ontstaan. Fijn dat er zoveel animo is, echt geweldig! Beweeg 
Wijs onderzoekt momenteel de mogelijkheden of er een tweede groep gevormd kan gaan wor-
den. 

Meester Dennis van Beweeg Wijs heeft een nieuwe baan en zal na de herfstvakantie niet meer 
werkzaam zijn bij Beweeg Wijs. Zodra zijn opvolger bekend is zal dit aan de pleinclub en ook in 
het Letterpalet medegedeeld worden. 
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Vorige week heeft de eerste vergadering weer plaatsgevonden van de ouderraad. Voor de zomer vonden de vergaderingen online plaats, 
maar gelukkig konden we nu weer in school op gepaste 1,5 m afstand van elkaar vergaderen over de activiteiten die komende maanden 
gaan komen. 

De vergadering werd geleid door de nieuwe voorzitter van de OR: Christiaan 
Hoftijzer. Hij heeft het stokje overgenomen van Chantal Floors, die net als 
Erik Zoerink afscheid heeft genomen van de OR. Bij deze eerste vergadering 
waren drie nieuwe leden aanwezig: Mariska Kruisselbrink, Brenda Maarse 
en Anneloes Cerneus. De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie en 
begeleiding van de activiteiten op school. Dit kunnen we niet alleen, maar 
met hulp van alle ouders hopen we dat ook dit schooljaar een leuk en ge-
zellig jaar mag worden voor alle kinderen. 

Hebt u vragen of opmerkingen, kom gerust bij ons en maak het bespreek-
baar. 

Bedankt alvast voor alle hulp 

Groetjes van de ouderraad 

Christiaan Hoftijzer, Linda Meinen, Theo Giesen, Roy Verhoeven, Gerdien 
Fokkers, Yvonne Tannemaat, Renate Bruil, Marieke Olthof, Marloes Krab-
benborg, Inge Eppink, Mariska Kruisselbrink, Brenda Maarse, Anneloes 
Cerneus, Marian Woolderink (team) en Carla Bennink (team) 

 

Het doel van de OuderCommissie is om in samenwerking met Kinderdomein de kwaliteit van de kinder- en peuteropvang en de BSO te 
behouden en waar nodig te verbeteren.  

Jullie zien ons dus niet zoveel op de voorgrond met bijvoorbeeld activiteiten, maar adviseren de organisatie wel op 
allerlei beleidswijzigingen.  

Een beknopt overzicht van deze activiteiten vind je in het jaarverslag.  

Mochten er vragen zijn of wil je graag ook een bijdrage leveren hierin, dan vernemen wij dat graag via ocop-
van@sterrenpaletvco.nl. 

Daarnaast was het gisteren (17 september) de "Dag van de pedagogisch medewerker".  Hiervoor hebben we een 
attentie gemaakt en de medewerkers ontvangen deze morgen namens de OC. 

Groetjes van de oudercommissie 

 

 

 

De op de foto getoonde fietssleutels zijn deze week gevonden. De spullen kunnen 
opgehaald worden bij Heiko of Marita. Graag binnen twee weken, omdat het niet te 

doen is om alle gevonden voorwerpen langer te bewaren. 
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Links achter op de parkeerplaats naast onze school, staat een kledingcontainer. Wij vragen ouders en andere mensen om 
hier hun textiel en schoenen in te leveren. Door het textiel in deze kledingcontainer te doen, ben je verzekerd van een duur-
zame verwerking van je oude kleding én steunt u Stichting Pax kinderhulp én onze school! Want dankzij jouw bijdrage ont-
vangen wij als school & ouderraad een financiële bijdrage per kg, waarmee we weer mooie en leuke dingen voor al onze 
leerlingen kunnen doen. Textiel en schoenen (liefst per paar gebonden) graag in een goed afgesloten zak in de container doen. Op die ma-
nier wordt de kwaliteit van het textiel zo hoog mogelijk gehouden. Er mag in de textielcontainer: Alle textiel (Kleding, huishoud- en woon-
textiel) en schoenen. Het is voor ons natuurlijk ook fijn als u familie, vrienden, buren over deze kleding inzameling verteld. Hoe meer tex-
tiel en schoeisel er wordt ingeleverd, hoger de opbrengst. De kleding container staat er het hele jaar. 

 

 
Het Preventie Platform Jeugd (PPJ) heeft de hele maand oktober weer uitgeroepen tot Maand van de Opvoeding. Voor ouders en opvoe-
ders vinden in oktober allerlei online activiteiten plaats. Deelname is gratis. Ook start er binnenkort weer een training voor kinderen.  

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de bijlagen. Het uitgebreide programma is te vinden op 
www.preventieplatformjeugd.nl . 

 
De Kruidentuin heeft weer een leuke activiteit georganiseerd voor kinderen van 4-12 jaar. Op zondagmiddag 20 september gaat Josefien 
Geerdink met kinderen mobiles maken met natuurlijke materialen. De start is om 13.30 uur en deelname kost €1,50. Voor aanvullende 
informatie verwijzen wij u naar de bijlage. 

U kunt uw kind(eren) aanmelden via het mailadres kruidenhof-te-mallum@hotmail.com o.v.v. naam en leeftijd van uw kind. Opgeven 
kan tot 19 september! 

 

 
Volgende week donderdag 24 september (tijdens de Nationale Sportweek) organiseert Jantje Beton samen met Sjors Sportief het eerste 
Berkellands Kampioenschap Stoepranden. Het is van 15.30-17.30 uur (inloop om 15.00 uur) en vindt plaats op Sportpark De Wildbaan 
van voetbalvereniging Reünie aan de Haarloseweg 13 in Borculo (achter het zwembad en de brandweerkazerne in Borculo). 

Deelname voor groep 1 t/m 8 is gratis en er zijn leuke prijzen te winnen. Opgeven kan via www.sjorssportief.nl . Voor aanvullende infor-
matie verwijzen wij u naar de flyer. 

 

 
Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst van Berkelland en de Achterhoek. Kinderen gaan deze toekomst vormgeven en daarom 
betrekt de gemeente Berkelland hen en hun ouders graag nu al bij het thema duurzaamheid. Het project Junior Energiecoach helpt hier-
bij.  

Vandaag hebben de kinderen een folder mee naar huis gekregen over dit project.  

Junior Energiecoach is een interactief online spel om met het hele gezin thuis makkelijk energie te besparen. Vijf weken lang gaan ouders 
met hun kinderen praktisch en spelenderwijs aan de slag met weekopdrachten, weetjes, spellen en experimenten over energie. De kin-
deren (7-12jaar) fungeren hierbij als “motor” voor energiebesparing. Doel van het spel is een schoner milieu door minder energieverbruik 
en een vollere portemonnee doordat gezinnen gaan besparen op hun energierekening.  

Het programma start op 3 oktober 2020 en duurt 5 weken, met eventuele uitloop. Voor meer informatie verwijzen wij naar de websi-
te www.juniorenergiecoach.nl. U doet toch ook mee?!  
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U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

• 4 flyers van het Preventie Platform Jeugd (PPJ) 

• Flyer Kruidentuin 

• Flyer Berkellands Kampioenschap Stoepranden 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.preventieplatformjeugd.nl%2F&data=01%7C01%7Ci.neerhof%40vco-oostnederland.nl%7Cab88a1d51faa43c17e4708d858dd13f3%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0&sdata=Bn%2FHQnO7w9IQLtLl1QPjwXRHSXRJTvs
mailto:kruidenhof-te-mallum@hotmail.com
http://www.sjorssportief.nl/
http://www.juniorenergiecoach.nl/
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In groep 1A verwelkomen we Nine en Mees. 

Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school!  

 

Ook alle nieuwe stagiaires heten we van harte welkom! Wij wensen jullie een heel fijne en goede, leerzame tijd op het Sterrenpalet!  

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ik zal mij even voorstellen, ik ben Mandy, 26 

jaar en ik woon in Neede.  

Ik kom van sept 2020 t/m juni 2021 stage 

lopen hier bij Sterrenpalet bij de peuterspeel-

zaal en de BSO. Ik volg de opleiding gespecia-

liseerd pedagogisch medewerker en ik zit in 

mijn 2e leerjaar. 

Ik heb er ontzettend veel zin in! 

Met vriendelijke groet, 

Mandy van der Meijden 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Romee Esselink. Ik ben 18 jaar oud en woon in Bor-

culo. Ik loop stage in groep 1-2b en heb het nu al erg naar 

mijn zin! Ik studeer aan de PABO in Enschede. Ik zit nu al in 

mijn derde jaar, wat gaat de tijd toch snel ! Ik heb gekozen 

voor de specialisatie Jonge Kind, omdat ik het werken met 

jonge kinderen erg leuk vind. Naast het studeren werk ik bij 

de Albert Heijn, volleybal ik bij Kerkemeijer Gemini en spreek 

ik graag af met vriendinnen!  

Hopelijk tot snel! 

Romee Esselink 

 

Hallo, 

Ik ben Mirthe Schippers, ben 17 jaar en 
kom stage lopen bij groep 1 en ik ben er 
tot eind april. 

Vorig schooljaar heb ik stage gelopen in 
groep 1 en dat vond ik erg leuk. 

Ik doe de opleiding Zorg en Welzijn op 

het Graafschap College in Groenlo. 

In mijn vrije tijd voetbal ik bij FC Eibergen of ben ik vaak met 
vrienden. 

Groetjes, 

Mirthe Schippers 

 

Beste allemaal,  
Na een bewogen jaar met zwangerschapsverlof, corona en privé- 

omstandigheden, mag ik eindelijk weer muziekles komen geven 

op het Sterrenpalet in de groepen 1-5/6. Via deze weg hartelijk 

dank voor de betrokkenheid van jullie school bij ons. 
 Voor wie het even niet meer weet: mijn 

naam is Nardi Strijbos. Getrouwd met 

Joren en moeder van Feline, Roan en Ezra. 

Wie muzikaal meer een indruk van mij wil 

krijgen kan kijken op 

www.beatsandmusic.nl. Dit jaar wordt het 

een uitdaging om creatief muziek te ge-

ven met alle maatregelen. We gaan er-

voor, fijn er weer te zijn!  

Nardi Strijbos 

http://www.beatsandmusic.nl/

