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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

We hebben 3 x leuk nieuws dat we nog niet in de nieuwsbrief hadden vermeld, maar 
voor iedereen vast leuk is om te lezen: Juf Lynn verwacht een kindje in januari, juf 
Naomi in februari en juf Marit in maart! Bij deze alle drie van harte gefeliciteerd met 
de zwangerschap! Namens iedereen wensen we jullie een heel goede, verwachtings-
volle tijd toe! Hoe de vervanging tijdens de verloven ingevuld gaat worden, zullen 
horen de betreffende leerlingen en ouders t.z.t. van ons.  

Deze week is i.v.m. de corona-maatregelen in het nieuwe protocol van de PO-raad 
het advies uitgebracht dat zwangeren alleen werk verrichten waarbij er 1,5 meter 
afstand gehouden kan worden van iedereen, dus ook van de kinderen. Dit kan ertoe 
leiden dat een leerkracht eerder afstand moet nemen van een groep. U hoort van ons 
wanneer er sprake is van een wisseling van leerkracht.   

 

Deze week is de Kinderboekenweek van start gegaan met als thema; En toen?  

Dit thema staat centraal in de klassen en in het kader van de Kinderboekenweek 
hebben wij twee schrijvers op bezoek gehad: Monique en Hans Hagen. 

 

 

Afgelopen week zijn Hans en Monique Hagen bij ons op school geweest. Extra leuk 
dat ze net bij de start van de  

Kinderboekenweek bij ons op school kwamen. In alle groepen hebben ze verhalen 
verteld en voorgelezen. Leuk om te zien dat deze mensen kinderen zo enthousiast 
kunnen maken en zo boeiend kunnen vertellen. Door deze bezoeken op scholen te 
doen, proberen ze ook kinderen te enthousias-
meren voor het lezen. Want plezier hebben tij-
dens het lezen is voor ieder kind belangrijk. Zo 
ontstaan goede lezers en dat wil toch iedereen? 

 

 

 

Gedichtje geschreven door Monique & Hans 
Hagen 



 

Voor de Corona-richtlijnen, zoals wij die hanteren, verwijzen wij u 
naar het nieuwe document ‘Richtlijnen Corona m.i.v. 24-09-20, 
onder ‘Documenten’ op Mijn School. 

We merken dat het soms best lastig is om te bepalen wanneer 

een kind thuis moet blijven. Daarom passen wij de RIVM-adviezen 

en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Ook deze vindt u 

terug in bovengenoemd document. Mocht u twijfelen of u uw kind

(eren) thuis moet laten blijven, dan kunt u altijd contact opnemen 

met de GGD, op werkdagen van 9.00-12.00 uur: 088-4433021.  

 

Voor de verkeersveligheid willen we u graag nog eens wijzen op de 
door ons opgestelde richtlijnen. Wilt u die ook doorgeven aan de 
oppas/opa/oma enz.? U vindt de richtlijnen terug onder 
‘Documenten’ op Mijn School. 

 

 

Maandag 12 oktober is er een fietscontrole op school voor de 
groepen 5 t/m 8. Denken jullie eraan om dan de fiets mee te ne-
men naar school? Er komen mensen van VVN om de fietsen te 
controleren.  

Het zou daarom fijn zijn als u samen met uw kind de fiets voor-
dien gaat controleren en zorgt dat deze goed is. Kijk met name 
naar batterijen van verlichting en naar de bel of die het doen. Er 
staat een lijst in documenten op Mijn School op welke punten de 
controle uitgevoerd gaat worden. De fietsen die zijn afgekeurd, of 
voor de kinderen die op 12 oktober niet aanwezig konden zijn, 
krijgen na de herfstvakantie een hercontrole.  

 

 

Nog niet zo lang geleden is er in samenwerking met de Reanima-
tievereniging Eibergen een AED zichtbaar op de muur aan de voor-
kant van ons gebouw opgehangen (aan de kant van de opvang). 
Passend bij ons jaarthema ‘Ga voor gezond!’ willen wij aandacht 
besteden aan de beschikbaarheid en de werking hiervan. Dat doen 
we op de speciale World Restart-a-Heart-Day op vrijdag 16 okto-
ber, bedoeld om nog meer mensen te stimuleren om als burger-
hulpverlener aan de slag te gaan. In dat kader vinden in Nederland 
diverse activiteiten op verschillende data plaats. Ook op onze 
school zal hier aandacht aan besteed worden. Er worden onder 
andere gastlessen gegeven door de Reanimatievereniging aan de 
groepen 7 en 8.  

Op vrijdag 16 oktober is het World Restart a Heart day. Sinds 2018 
wordt er op deze dag wereldwijd aandacht gevraagd voor het be-
lang van reanimatie door omstanders, in het geval iemand een 
hartstilstand krijgt. Wist u dat er elke week 300 Nederlanders een 
hartstilstand krijgen? Door binnen 6 minuten doeltreffend te han-
delen, kunt u een leven redden! Hoe dat moet? Dat willen wij onze 
leerlingen op deze bijzondere dag graag uitleggen. 

Stichting Reanimatie Onderwijs Eibergen, die al jaren cursussen 
basisreanimatie (inclusief gebruik AED (Automatische Externe 
Defibrillator) en baby- en kinderreanimatie geeft, komt deze dag 
een presentatie geven aan de kinderen van groepen 7 en 8. Ze 
leren in korte stappen wat ze kunnen doen om iemand te helpen. 
Daarna is er voor groep 8 aan korte praktijkoefening.  

Ook wordt er aandacht geschonken aan de AED die aan de voorzij-
de van de school aan de muur hangt. Wanneer gebruik je een AED 
en hoe werkt het? De AED is beveiligd met een code, maar hoe 

werkt dat dan als je er één moet gebruiken? Dat wordt allemaal 
uitgelegd! 

Het team van Stichting Reanimatie Onderwijs Eibergen doet er 
alles aan om er een informatieve, maar zeker ook leuke ochtend 
van te maken!  

Ook u kunt zorgen dat u geen hulpeloze toeschouwer bent! Kijk 
voor meer info op: http://
www.stichtingreanimatieonderwijseibergen.nl of https://
www.facebook.com/reanimatiepartnerhartstichting 

 

 

 

 

  

Door de maatregelen rondom het coronavirus was afgelopen 
maanden de hoofdluiscontrole op school niet mogelijk. Het is on-
dertussen weer toegestaan om deze op school op 
te pakken. Wel willen we uit veiligheid dit nog zo 
min mogelijk doen. In groepen waar hoofdluis is 
geconstateerd zal er wel een controle plaatsvinden. 
Over het algemeen blijft gelden, dat we jullie willen 
vragen om jullie kinderen zelf te blijven controle-
ren. 

 

 

Afgelopen dinsdag stond de marktkraam passend onderwijs ge-
pland. Door de nieuwe corona-maatregelen is die dag besloten om 
de marktkraam digitaal voort te zetten. Was u niet in de gelegen-
heid om op dat moment in gesprek in te gaan over passend on-
derwijs, maar wilt u wel uw mening over passend onderwijs delen 
met het samenwerkingsverband. Dan wordt u van harte uitgeno-
digd om dit te doen via een Mijn school-bericht of een mail naar 
Alieke (a.leppink@vco-oostnederland.nl). Zij zal zorgen dat de 
meningen worden verzameld en bij het Samenwerkingsverband 
komen.  

 

 

Kinderen en ouders, héél hartelijk bedankt voor jullie hulp afgelo-
pen woensdag! Wat hebben jullie goed geholpen en wat hebben 
we veel oud papier gesjouwd. Hartelijk bedankt voor jullie tijd en 
hulp! Zonder jullie was het niet gelukt! 

Groetjes de ouderraad 
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Woensdagmiddag 16 september hadden wij een rekentraining op 
het plein via Beweeg Wijs. Met de hele school zijn we bezig om 
bewegend leren vorm te geven. Met de leerkrachten van de groe-
pen 1 en 2 hebben we alle rekenspellen zelf kunnen ervaren op het 
rekenplein aan de voorkant van de school, onder leiding van Ron 
ten Broeke en Jantien Stam. We zijn heel enthousiast over het 
aanbieden van rekendoelen op deze manier, door het met je hele 
lijf te ervaren. Alle rekenspellen staan in de map Pleinrekenen, wij 
zijn alle materialen aan het verzamelen die we nodig hebben bij de 
rekenspellen en we zijn inmiddels al begonnen om wekelijks in 
kleine groepen de spelletjes te spelen. 

 
 

 

Gisteren was er een koffie-inloop. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee was er even tijd om gezellig bij te praten. De volgen-
de koffie-inloop vindt plaats op maandagmorgen 2 november, van 
8.15 - 9.15 uur. We laten u weten hoe deze koffie inloop plaats 
gaat vinden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Wilt u zich 
hiervoor wel aanmelden?  

 

Deze week spelen de kinderen de volgende 

spellen:  

Groen: stokkenloop 

Rood: voetbal 

Oranje: vies en lekker 

 

 

Ieder jaar vraagt de school aan de ouders/verzorgers een finan-
ciële bijdrage voor uitgaven en kosten die niet vergoed worden 
door de overheid. Voor schooljaar 2019/2020 werd een bijdrage 
€25 per kind gevraagd die als volgt is besteed: 

Kerst:                                                                  €10,- 
Sinterklaas:                                                              €  5,- 
Eerste en laatste schooldag / Afscheid groep 8:  € 2,75 
Annuleringskosten schoolreisjes/excursies:           € 2,- 
Voorraad (verkleding/versiering/…):                      €0,75 
Lief en leed:                                                             €0,75 
Overig:                                                                     €0,75 
Totaal:                                                                       €22,- 

Door de coronapandemie konden de schoolreisjes en excursies 
afgelopen schooljaar helaas niet doorgaan. Voor schoolreisjes en 
excursies wordt normaliter een aparte bijdrage aan de ouders/
verzorgers gevraagd. Daarnaast geeft de ouderraad een kleine 
bijdrage van enkele euro’s per kind. Omdat de schoolreisjes/
excursies niet konden plaatsvinden is er geen aparte bijdrage aan 
de ouders/verzorgers gevraagd en heeft de ouderraad niets bijge-
dragen. Daarom is er afgelopen jaar €3 per kind overgebleven van 
de ouderbijdrage. De leden van de ouderraad hebben besloten dat 
dit overgebleven bedrag gebruikt kan worden ten behoeve van de 
aanleg van het klimbos op het plein. 

Naast de ouderbijdrage heeft de ouderraad ieder jaar ook extra 
variabele inkomsten uit het ophalen van oud papier, de opbrengst 
van de textielcontainer op het schoolplein en het inzamelen van 
kapotte elektrische apparaten. Deze inkomsten worden gedurende 
het jaar gebruikt voor extra uitgaven en onkosten zoals speelma-

teriaal voor het schoolplein en feestdag-versieringen, maar kun-
nen ook gedeeltelijk opgespaard worden voor een grotere uitgave, 
zoals in dit geval het klimbos. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de activiteiten (met bijbeho-
rende uitgaven) van de ouderraad wil ik u graag verwijzen naar het 
als bijlage toegevoegde jaarverslag. 

 

 

Ongeveer zeven keer per schooljaar vergadert de ouderraad van 
onze school. Wij willen jullie graag na iedere vergadering in het 
kort op de hoogte brengen van de belangrijkste punten die wij 
bespreken. Dit zullen we steeds doen via het eerst opvolgende 
Letterpalet. 

08-09-2020: De eerste vergadering met een nieuwe voorzitter 
Christiaan Hoftijzer, speciaal welkom ook voor de nieuwe ouders 
die de ouderraad komen helpen. Deze avond krijgen we inzage in 
het financiële overzicht van de ouderraad. De kascontrole wordt 
steeds door andere ouders buiten de OR om gedaan. Ouderbijdra-
ge komend jaar blijft staan op €25 per kind. Er is al vele jaren ge-
spaard voor het klimbos. Besproken wordt dat het klimbos/ survi-
valbaan er nu echt binnen korte tijd zal moeten komen staan. Voor 
het komende jaar hebben we voor de verschillende activiteiten, 
verschillende aanspreekpunten benoemd. Daarnaast evalueren we 
de schoolfotograaf, het ophalen van het oud papier, afscheid van 
groep 8, de laatste schooldag (ijskar) en de binnen gekomen ou-
derhulpformulieren. Ook blikken we vast vooruit naar Sinterklaas 
en de voorleeswedstrijd. We willen graag dat Sint en zijn pieten 
komend jaar in dezelfde stijl op school komen. We besluiten alle 
oude pakken te verkopen en gaan op zoek naar nieuwe kleding. De 
fietscontrole wordt weer opgezet i.v.m. de veiligheid van de kin-
deren. Ook kijken we of er ruimte is om een grote nieuwe kerst-
boom aan te schaffen voor binnen of buiten. Maar ook bespreken 
we de toekomstplannen wat betreft schoolreisjes voor 2021. 

 

 

Graag willen wij u wijzen op een nieuwe, online, informatieplek van 
de Gemeente Berkelland: https://www.berkellandwijzer.nl/ 

Op deze website kunt u terecht voor informatie en voor vragen 
over: 

jeugd en gezin, geld, leren, sporten, uw buurt, vervoer, vrijwilligers-
werk, werken en leren, wonen en  zorgen voor een ander/
mantelzorg. 

Berkellandwijzer is gemaakt in opdracht van de gemeente Berkel-
land en in samenwerking met inwoners, verenigingen en organisa-
ties. Met informatie en ruim 700 adressen van verenigingen, scho-
len, zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties in Berkel-
land vindt u nu bijna alle lokale en actuele informatie op één plek.  

 NUMMER 3 

https://www.berkellandwijzer.nl/


 NUMMER 3 

 

Mylan (groep 3B) heeft vorige week een zusje gekregen! Zij heet Jenna. We zijn heel blij voor de fa-
milie. Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

En bij de opvang komen Dailey en Chloë spelen. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe! 

 

 

In groep 1A verwelkomen we Huub. 

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

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!  

 

 

 

Hallo, 

Mijn naam is Monique Thijssen, ben 20 jaar oud en woon in Vars-
seveld. Ik zit nu in het eerste jaar van de opleiding Pabo op het 
Saxion te Enschede. 

Het komend halfjaar mag ik stagelopen in groep 3a op de don-
derdag en vrijdag. Mijn eerste week heb ik positief ervaren en 
heb het erg naar mijn zin! 

Voor mijn opleiding zal ik dit jaar werken aan verschillende op-
drachten binnen de klas/school. Daarnaast ervaren om les te 
geven aan groep 3.  

In mijn vrije tijd vind ik het gezellig om met vriendinnen af te 
spreken en sport ik graag bij de sportschool.  

Ik heb er veel zin in en hoop dat ik een 
leerzame stage mag hebben. 

Groetjes, 

Monique Thijssen  

 

Hallo allemaal,  

Ik ben Maud Temmink. Ik ben 20 jaar 

oud en ik woon in Neede. 

Ik ben eerstejaars student van de Pabo 

op het Saxion in Enschede. Ik kom dit 

jaar stagelopen bij groep 2. Als ik niet 

aan het studeren ben, werk ik bij de Albert Heijn in Neede. 

Ook vind ik het gezellig om af te spreken met mijn vrienden 

in mijn vrije tijd! 

Ik heb ontzettend veel zin om bij jullie stage te komen lo-

pen! 

Groetjes, 

Maud Temmink 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Kyra Meulenbeek, 21 jaar en woonachtig in Varsseveld. Ik studeer op het Saxion en 
zit in het tweede jaar van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Naast mijn studie werk 
ik in de gehandicaptenzorg. In mijn vrije tijd ben ik veel in het zwembad te vinden. Zo doe 
ik aan waterpolo en coach ik mensen met een verstandelijke beperking tijdens het wed-
strijdzwemmen. 

Komend schooljaar loop ik mijn stage op het Sterrenpalet, waarvan ik het eerste halfjaar 
te vinden zal zijn in groep 7/8.  

Ik heb er veel zin in! 

Kyra Meulenbeek 


