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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

In de afgelopen twee weken vonden de startgesprekken plaats. Ook dit keer nog online. 
Het was fijn van u te horen, wat u belangrijk vindt wat de leerkracht weet over uw kind
(eren). Hiervoor hadden we nu dit gesprek gepland, maar mocht u tussendoor het gevoel 
hebben ‘Het is belangrijk/goed/fijn dat de leerkracht dit weet’, dan kunt u hem/haar 
altijd bellen of een bericht sturen via Mijn School. Eventueel kan er naar aanleiding daar-
van opnieuw een gesprek gepland worden. Voor sommige gesprekken geldt dat het fijner 
is om hiervoor bij elkaar te zijn, terwijl we soms ook merken hoe snel en efficiënt voor 
iedereen een online-gesprek geregeld is. Het is fijn om beide opties nu te hebben.  

 

 

Graag vernemen wij van u of er wijzigingen zijn voor wat betreft de allergieën van uw 
kind(eren). Als dit het geval is, wilt u dit dan doorgeven aan Mirjam 
(admin.sterrenpalet@vco-oostnederland.nl)zodat wij hiermee rekening kunnen houden 
tijdens (speciale) gelegenheden. 

 

 

Als u een nieuw adres heeft gekregen, een nieuw telefoonnummer of e-mailadres wilt u 
dit dan doorgeven aan Mirjam (admin.sterrenpalet@vco-oostnederland.nl)? Dan zal zij 
het in de leerlingenadministratie wijzigen waardoor uw gegevens automatisch in Mijn 
School actueel blijven.  

Als u problemen ondervindt met inloggen of met het ontvangen van de notificatiemails 
van Mijn School kunt u eveneens contact met haar opnemen.  
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De meeste ouders hebben inmiddels aangegeven of we foto's van 
uw kind(eren) mogen gebruiken én waarvoor we die mogen ge-
bruiken. (Denk hierbij o.a. aan de schoolfotograaf). De gegeven 
toestemming blijft geldig tot het kind waarvoor de toestemming is 
gegeven van school gaat of tot het moment dat u daar verande-
ring in wilt aanbrengen.  

Mocht u de privacyverklaring nog niet hebben ingevuld óf bent u 
van mening veranderd dan kunt u uw toestemming verlenen door 
te klikken op deze link: https://docs.google.com/forms/d/ 
e/1FAIpQLSf5fJvzrB9Oc8A8cyMAQLmLXcVlRiZB-
uamMdBOUa262lBNog/viewform  

Deze link is ook terug te vinden op het Prikbord van Mijn School.

 

 

Door de maatregelen rondom het coronavirus was 
afgelopen maanden de hoofdluiscontrole op school 
niet mogelijk. Ook nu geldt nog, dat wij jullie willen 
vragen om jullie kinderen zelf te blijven controleren.  

 

 

Vanwege het coronavirus hebben wij in het afgelopen schooljaar 
geleerd hoe we via beeldbellen elkaar kunnen spreken. 
Ook dit jaar maken we daar gebruik van, mogelijk op 
verschillende momenten. Daarom hebben we in Mijn 
School een handleiding gezet voor het aanmelden via 
Google Meet, zodat u deze gelijk bij de hand hebt, als er 
gekozen wordt voor een digitale ontmoeting. U vindt 
deze op het prikbord.  

 

 

We kunnen u als ouders voor de groepsinformatie-avond helaas 

niet als groep op school ontvangen. De lokalen zijn te klein om 

met u allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten. Zoals u 

in de richtlijnen heeft kunnen lezen (onder Documenten op Mijn 

School), ontvangt u daarom deze week géén uitnodiging voor de 

groepsinformatie-avond van maandag 7 september. U ontvangt 

die dag een link naar een filmpje met presentatie en uitleg over de 

groep en dit schooljaar. 

 

 

In diezelfde richtlijnen staat ook vermeld dat er voorlopig geen 
huisbezoeken worden gedaan. In plaats daarvan zijn of worden de 
ouders van de groepen 1 t/m 3 uitgenodigd voor een digitaal 

startgesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende maandag en dinsdag, 7 en dinsdag 8 september komt de 
schoolfotograaf bij ons op school. Onder schooltijd wordt van ie-
dere groep een groepsfoto gemaakt en van iedere leerling een 
pasfoto. Dit jaar worden er i.v.m. de corona-maatregelen en de 
beperkte ruimte voor aanwezigheid van ouders geen foto's ge-
maakt van broertjes en zusjes. 

Op maandag komen de groepen 1A, 1-2B, 2A, 4A, 4B, 5 en 5-6 op 

de foto. Op dinsdag zijn de groepen 3A, 3B, 6, 7, 7-8 en 8 aan de 

beurt. 

Een tip van de fotograaf: Door kleurrijke kleding te dragen, komt de 
foto beter tot zijn recht. 

 

 

Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor het inleveren van 
het ouderhulpformulier! Aan de hand hiervan is er een lijst sa-
mengesteld en kunnen wij een beroep op u doen wanneer dat 
nodig is. 

 

 

Catherine Nakulima is ons sponsorkind van 
de organisatie UCCF. Catherine woont in Oe-
ganda samen met haar oma. Elke maandag 
kunnen de kinderen geld voor Catherine mee-
nemen. In de klas staat een spaarpot waar ze 
het geld in kunnen doen. Helpt u samen met 
uw kind mee om Catherine een mooie toe-
komst te geven? 
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Beweeg Wijs is niet meer weg te denken op het Sterrenpalet. Dus zodra school be-
gint, begint Beweeg Wijs. De midden-  en bovenbouwkinderen hebben zich de eerste 
dagen na de vakantie goed vermaakt met Kingen XL en Wipe-out, twee spelletjes 
met wedstrijdelementen. Daarnaast werd er een samenwerkspel gespeeld, waarbij 
een groepje naar de overkant moest komen, zonder de grond te raken. 

De kleuters speelden Annemaria Koekoek en daarnaast een parcours waarbij onder-
delen als balanceren, ruimtelijk inzicht en springen aan bod kwamen. 

Ook de peuters kregen Beweeg Wijs afgelopen week. Zij hebben hun motorische 
vaardigheden ook geoefend op een parcours met o.a. dieptesprong, balanceren op 
verschillende manieren en klimmen. Daarnaast speelden ze het spel verhuizen, hier-
bij wisselden ze van fietsban-
den (huisjes) en oefenden het 

op een been staan, balanceren, ruimtelijk inzicht en springen. 

Ook de komende weken zullen weer leuke uitdagende spelletjes worden gespeeld 
tijdens de pauze- en instructiemomenten. 

Met sportieve groet, 

Robin ter Maat - Beweeg Wijs 

 

Deze week spelen de kinderen de volgende spellen:  

Geel: magneetvissen  

Rood: kingen XL 

Oranje: boompje verwisselen 

 

 

Met de aanvang van het nieuwe schooljaar is ook de pleinclub van het Sterrenpalet weer gestart. 

Iedere donderdag doen we gezamenlijk gezellige en meestal sportieve activiteiten rondom het Sterrenpalet. Veelal buiten maar met wat 
minder goed weer wijken we uit naar binnen. 

  

De pleinclub is een groepje kinderen van groep 3 t/m groep 8 die het leuk vindt om na schooltijd nog een uurtje extra te bewegen. 

Direct uit school worden de kinderen opgevangen door de speelbegeleider van Beweeg Wijs (meester Dennis) en nuttigen de kinderen 
hun eigen meegebrachte drinken en eten. Kinderen hebben ook inspraak in het programma en zo ontstaan er leuke ideeën! 

Momenteel zit de pleinclub op één plekje na helemaal vol. We hebben namelijk plek voor 15 kinderen. Mocht uw kind ook interesse heb-
ben meld u hem/haar dan aan bij dennis@beweegwijs.nl, zodat u op de wachtlijst komt te staan. Zodra er een plek vrij is, hoort u dat en 
kan uw kind ook meedoen!  

Dennis Jolink 

Implementatie adviseur, speelbegeleider en vakleerkracht bewegingsonderwijs. 
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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 hoe groot de zonnebloemen zijn geworden. We hebben al een 
aantal foto’s ontvangen, waarop héle grote en mooie zonnebloemen te zien waren!    
Nu willen we bekijken bij welk gezin de zonnebloem de grootste bloem en/of de langste steel heeft. Daarom ont-
vangen we heel graag uw foto’s via op het mailadres letterpalet@sterrenpaletvco.nl U kunt deze inleveren tot en 
met vrijdag 11 september en dan maken we in het volgende Letterpalet de winnaar bekend! 

 

Afgelopen woensdag hebben alle leerlingen een voorstelling gehad van Mad Science. 

Mad Science is een naschools programma op het gebied van wetenschap en techniek. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben hier-
voor een aanmeldformulier mee naar huis gekregen. Voor wie hiervoor belangstelling heeft: de formulieren kunnen tot uiterlijk woensdag 
9 september worden ingeleverd! 

 

Op zaterdag 22 augustus heeft een heel aantal vaders en moeders heel veel werk verzet op het plein en in de tuin rond het hele gebouw. 
Hierdoor konden we op de eerste schooldag beginnen in een supernette binnen- en buitenomgeving! Behalve dat er hard gewerkt is, was 
het ook heel gezellig! Allemaal heel hartelijk dank voor jullie tijd en inzet! 

 

Maandag 24 augustus was de eerste koffie-inloop van dit schooljaar en deze was weer digitaal. Heel 

druk bezocht was deze nog niet, maar leuk was het dat we op 1 september, tijdens een buiten-koffie-

inloop weer een aantal mensen konden ontmoeten en spreken.  

Onder het genot van een kopje koffie of thee was er even tijd om gezellig bij te praten.  

De volgende koffie-inloop vindt plaats op dinsdagmorgen 1 oktober, van 8.30-9.30 uur.  Afhankelijk van de 

weers- en corona-omstandigheden en het aantal aanmeldingen zal deze buiten of binnen plaatsvinden. 

Als u wilt aansluiten, met u zich hiervoor aanmelden via de Agenda op Mijn School, zodat geregistreerd staat wie komt en is geweest.   

 

Maandag 24 augustus was onze eerste schooldag. Deze ging van start in het kader Ga voor 

Gezond! 

Alle kinderen sprongen die dag een hinkelpad van ongeveer 300 vakjes. Dat pad was in de 

ochtend door alle kinderen gemaakt door het inkleuren van 1 vakje. 

Na alle inspanning werden ze beloond met een mooie Sterrenpalet-bidon, gevuld met water. 

Die mochten zij vullen bij onze nieuwe buitenkraan, waarvoor we de subsidie ‘Watertappunt 

voor scholen’ toegekend kregen! Door middel daarvan wordt het water drinken gestimuleerd. 

Want water drinken is gezond! Dus als de kinderen dat willen, kunnen zij op school zowel 

binnen als buiten water drinken! En de bidon kan naar keuze, zowel op school als thuis, ge-

bruikt worden!  
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Chloë (groep 1A) heeft in de zomervakantie een zusje gekregen! Zij heet Bo-Maë. We zijn heel blij voor Chloë en haar ouders. Van harte 
gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

 

Het was leuk om aan het begin van het schooljaar zoveel nieuwe leerlingen welkom te heten.  

In groep 8 verwelkomen we Reza, in groep 7-8 Katelynn, in groep 3A Rhune, in groep 2A Julian en in 
groep 1A: Mats, Hanne, Jim, Mike, Roos, Lis, Chloë, Nori, Lenn, Elise, Jailey, Fygo, Wiep, Noud, Jula en Daley. 

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

 

Bij de peutergroep verwelkomen we Emily, Robin, Anna, Marit, Lynn, Maud, Niels, Yannick, Liam, Seth, Boaz, Amy.  

En bij de opvang komen Maas, Nori, Ginger-Elise en Mats spelen. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe! 

 

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

 

 

 

Hoi hoi. Ik ben juf Landuan en ik ben 21 jaar oud. Ik woon samen 
met mijn tweelingbroer bij mijn vader in Neede. Naast mijn stu-
die werk ik in de weekenden en vakanties bij Monkey Town in 
Enschede. Daarnaast ben ik drie keer per 
week te vinden in de sportschool en in mijn 
vrije tijd ga ik graag met mijn vriendinnen 
winkelen of ergens een terrasje pakken. Ik 
zit in mijn derde jaar van de PABO en zal 
komend halfjaar stage lopen in groep 5/6. 
Ik heb hier heel veel zin en we gaan er een 
mooi half(jaar) van maken! 

Landuan 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Rick Rooiman. Ik ben 19 jaar oud en kom uit 
Eibergen. Mijn studie is sport en bewegen, deze volg ik in 
Doetinchem op het Graafschap College. Ik zit hier nu in het 
4de jaar van de opleiding. In mijn vrije tijd doe ik aan voetbal 
bij FC Eibergen. Hier ben ik 2 avonden en op de zondag druk 
mee. Verder ben ik in mijn vrije tijd bezig met werk en 
school. Ik heb de kant BOS ( buurt, onderwijs, sport ) van de 
opleiding gekozen omdat ik later iets met lesgeven wil doen. 
Ik weet alleen nog niet zeker wat ik wil doen. Vorig school 
jaar heb ik in Eibergen bij De Sportfederatie Berkeland stage 
gelopen. Dit school jaar kom ik bij het Sterrenpalet stagelo-
pen. Dit vind ik wel heel leuk, 
omdat ik vroeger op de Willem 
Sluiter School heb gezeten, dus ik 
ken al wel veel leraren. En het 
lijkt me leuk om het vanuit een 
ander standpunt te bekijken nu ik 
zelf hier voor de klas sta. En zo 
hoop ik er een leuk en leerzaam 
jaar van te maken!  

Rick Rooiman 

 

Hallo,  

Mijn naam is Simone Becking. Ik ben 20 jaar oud en zit in mijn 
vijfde semester op de WWU in Münster. Ik 
studeer om leraar te worden in de vakken 
Nederlands, wiskunde en pedagogiek. In 
mijn vrije tijd doe ik graag aan sport of doe 
iets met mijn vriendinnen. Ik doe mijn acht 
weken durende stage hier op deze school, 
om mijn Nederlands te verbeteren. 

Ik verheug me er al op! 

Groetjes,  

Simone Becking  
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De op de foto getoonde voorwerpen 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. 
 

Op verzoek van de ANWB sluiten wij 2 flyers bij. 

 

Op maandag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag.

 
 

 

 
 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

• richtlijnen corona   

• Flyer Weer naar school 

• Flyer ANWB Fonds 

 

Hallo,  

mijn naam is Pien Jansen ik ben 17 jaar 
oud en woon in Winterswijk. Ik doe de 
opleiding Sociaal Cultureel werk aan het 
Graafschap College in Doetinchem.  

Ik mag dit jaar op het IKC Sterrenpallet 
stage lopen en ik heb er heel veel zin in.  

Ik werk graag met kinderen en geef dan 
ook ongeveer 1x in de week training aan de kinderen van de 
zwemvereniging waar ik zwom. 

Ik kijk er naar uit om hier nieuwe dingen te leren en ervaring op 
te lopen. 

Groetjes 

Pien Jansen 

 

Mijn naam is Raúl Castilla Pérez. Tot en met de kerst ben ik sta-
giaire in groep 8. Ik studeer op de Pabo in Enschede en zit in het 
derde jaar. Ik ben 22 jaar en woon in Haaksbergen. Naast stude-
ren op de Pabo werk ik als hulpkok bij Buffalo Bill in Haaksber-
gen. Voetballen doe ik graag en 
zit bij de Bon Boys in Haaksber-
gen. Mijn eerste week was een 
positieve ervaring met de kin-
deren en heb gemerkt dat het 
een hele leuke groep is. Ik heb 
erg veel zin in de komende tijd. 

Groetjes, 

Raúl Castilla Pérez 

 


