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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Afgelopen voorjaar zijn we bezig geweest met het in kaart brengen van alles wat we 
doen op school op het gebied van beweging en sport. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
Beweeg Wijs, maar ook aan observaties van onze vakleerkracht gym, bewegend leren, 
de pleinclub enzovoort. Naar aanleiding van alles wat we doen en onze ingestuurde 
documenten aan de commissie van de Gezonde School zijn wij op het gebied van sport 
en bewegen goedgekeurd! Superfijn om te horen dat alles wat wij op doen extra bij-
draagt aan de gezondheid en beweging van al onze kinderen! 
Omdat we nu een gezonde school zijn hebben we daarvoor een bordje 
gekregen. Deze is te bewonderen bij de voordeurbel. Wellicht heeft u 
hem al zien hangen. In 2023 kunnen we weer opnieuw aantonen wat we 
allemaal doen om een gezonde school te zijn op dit gebied. En tot die 
tijd ontwikkelen we ons ook op de andere gebieden, zodat we hopelijk 
eind van het jaar op meerdere gebieden een Gezonde School genoemd 
mogen worden. Dit alles past natuurlijk heel goed in ons (jaar)thema: ‘Ga 
voor gezond!’ 

 

 

“Heel Berkelland Beweegt” is een lokaal Beweeg- en Sportakkoord dat onlangs is on-
dertekend door heel wat instanties, organisaties en verenigingen in Berkelland.                
Er zijn drie ambities uitgekomen waaraan wordt verder gebouwd door de verschillende 
projectgroepen:  
1. Een toekomstbestendig sportlandschap realiseren  

2.18+ Doelgroepen begeleiden naar passend sportaanbod  

3.Een gezonde generatie  

De laatste heeft te maken met de kin-
deren die opgroeien in een gezond kli-
maat, waarin sporten en bewegen een 
rol spelen. Jeanet heeft namens het 
Sterrenpalet dit akkoord ondertekend en 
neemt deel namens onze school aan de 
projectgroep.  

 



 

.v.m. de corona-maatregelen kreeg de VCO-studiedag een andere invulling dan in eerste instantie bedacht was. Ook als VCO-collega's zorgen we nu voor zo min mo-
gelijk verkeer tussen de scholen en zo min mogelijk contact onderling. Als team hebben we de dag gebruikt om online het zogenoemde ‘continuïteitsplan’ met elkaar 
te bespreken. We leven in een heel onzekere tijd v.w.b. de corona-ontwikkelingen en de voortgang van het onderwijs. Door het plan zijn we voorbereid op de scenario’s 
waar we mee te maken kunnen krijgen. Op welke manier beschrijven we hieronder in de samenvatting van het continuïteitsplan:  

Dit plan is ervoor bedoeld om, het woord zegt het al, het onderwijs zoveel mogelijk te continuëren in deze tijd waarin er veel onzekerhe-

den zijn over de voortgang van het onderwijs voor kinderen individueel, voor groepen kinderen en zelfs ook voor de hele school.  

De uitgangspunten zijn: 

1. De leerlingen ontvangen onderwijs op school.  

2. Indien het niet mogelijk is dat de leerlingen onderwijs op school ontvangen, ontvangen zij zoveel mogelijk onderwijs en begeleiding 

thuis.   

De scenario’s waaraan we denken, waardoor de continuïteit van ons onderwijs onder spanning komt te staan, zijn:  

• Een groot aantal besmettingen op school (om die zoveel mogelijk te voorkomen, hanteren we de richtlijnen, zoals we die eerder heb-

ben beschreven); 

• Een uitbraak van het coronavirus die leidt tot een lockdown c.q. sluiting van scholen; 

• Opleving van het virus waarbij onvoldoende invallers beschikbaar zijn; 

• Een griepgolf waarbij onvoldoende invallers beschikbaar zijn; 

• Voortdurend afwezige teamleden i.v.m. coronaverschijnselen/testen/wachten testuitslag 

Bij afwezigheid van leerkrachten gaat de volgende procedure in:  

1. De directeur vraagt een teamlid, die aangegeven heeft dit wel te willen, om in te vallen (eventueel in ruil voor een andere dag);  

2. De directeur vraagt een vervanger aan, indien beschikbaar in eerste instantie een bekende vervanger;  

3. Al er geen vervanger beschikbaar is:  

4. vraagt de directeur een onderwijsassistent om in te vallen; 

5. wordt de vakleerkracht (in ons geval vakleerkracht gym) gevraagd om de afwezige leerkracht te vervangen. 

6. De groep wordt verdeeld over de andere groepen, waarbij het aantal leerlingen in een groep maximaal 28 blijft; 

7. Indien mogelijk vervangt de interne begeleider op de eerste dag van afwezigheid de leerkracht; 

8. Indien mogelijk vervangt de directeur op de eerste dag van afwezigheid de leerkracht. 

9. De kinderen ontvangen (vanaf de tweede dag dat er geen invaller beschikbaar is) thuisonderwijs. Kinderen waarvan de ouders op 

geen enkele wijze opvang beschikbaar hebben, worden op school opgevangen. 

Thuisonderwijs wordt gegevens als:  

1. een leerling i.v.m. corona-gerelateerde omstandigheden thuis en zelf niet ziek is; 

2. een groep leerlingen thuis is, omdat de leerkracht niet kan komen werken en er een tweede dag geen invaller beschikbaar is; 

3. de school gesloten moet worden.  

Voor het thuisonderwijs wordt een ‘hulplijn’ ingesteld, als hiervoor een personeelslid beschikbaar is of gesteld kan worden, bijv. een per-
soneelslid die i.v.m. coronagerelateerde klachten thuis is of een personeelslid die ambulante tijd heeft. Hij/zij stuurt een bericht naar of 
neemt contact op met de leerling of de ouders van de leerling om te laten weten dat hij/zij beschikbaar is op die dag. 

Aan het eind van de dag neemt de ‘hulplijn’ contact op met de leerling/ouders van de leerling om de dag te evalueren en een eventuele 
volgende dag voor te bereiden voor thuisonderwijs.  

Als een leerkracht thuis is i.v.m. corona-gerelateerde omstandigheden en er is geen invaller beschikbaar, geeft en begeleidt de leerkracht 
het thuisonderwijs, zoals dat ook is gedaan tijdens de ‘lock-down’.  

Voor het thuisonderwijs wordt, indien nodig of gewenst, een device van school beschikbaar gesteld. Als een device uitgeleend wordt, 
wordt hiervoor een formulier ondertekend. 
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Wanneer er sprake is van een positieve testuitslag bij één van de personeelsleden, nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de GGD 
over de te nemen maatregelen en de communicatie hierover. Ook het bestuur van VCO wordt hierbij betrokken. De afgesproken acties 
worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd.  

Ook over corona-gerelateerde situaties in uw gezin worden wij graag zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Wij zijn altijd bereikbaar via Mijn 
School, de telefoon (op de werkdagen tussen 7.00/7.30 en 18.00 uur) of via het mobiele nummer van Ineke (06-12643247).  

Omdat ze steeds meer van toepassing zijn, sommen we hieronder graag de uitgebreide thuisblijfregels op:  

Alle leerlingen mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende hooikoorts-
klachten naar school.  

 
1. hij/zij koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;  

2. een huisgenoot van het kind koorts heeft (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft; 

3. hij/zij nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19.  

. Leerlingen die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten: 
Zij moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.  

Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft.  

. Als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft:  
De huisgenoot met deze klachten moet zich laten testen. In afwachting van de test blijft de leerling thuis.  

 Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft:  
De leerling moet 10 dagen ná het laatste contact met die persoon thuisblijven.  

Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit 
isolatie mag.  

De GGD kan in elke situatie toelichting geven. Zij zijn altijd bereikbaar om advies te geven, via het telefoonnummer 0800 – 1351 (7 dagen 
per week 8.00 - 22.00 uur). 

Als hulpmiddel om te beslissen of uw kind thuis moet blijven of niet, sturen we als bijlage bij deze nieuwsbrief mee: de ‘Beslisboom 0 jaar 
t/m groep 8, thuisblijven of naar kinderopvang/school?’ Deze vindt u ook op het Prikbord.  

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag, waarin werd aangegeven dat voor het onderwijs niets veranderde, hebben 
we naar aanleiding van het verloop van het coronavirus en de algemene aangescherpte overheidsmaatregelen in overleg met VCO toch 
besloten weer terug te gaan naar de maatregel ‘Zo min mogelijk volwassenen in de school’. Dat betekent voor het Sterrenpalet in de 
komende vier weken:  

• We stellen de gastlessen uit tot een later moment. 

• We geven ons onderwijs vorm zonder de hulp van hulpouders, waaronder ook leesouders. 

Met name het laatste vinden we heel jammer, omdat we zoveel effect zien van de ondersteuning van u als ouders. Zo gauw het weer 
kan, maken we daar graag weer gebruik van!  

 

Samen met u zien wij knelpunten ontstaan in de verkeersveiligheid rond de school. Deze ontstaan vooral door drukte bij de hoeken van 
de Prins Bernhardstraat. Er vindt hierover binnenkort een overleg plaats met de verkeerskundige van de gemeente, wat hiervoor oplos-
singen kunnen zijn. Maar mogelijk kunnen wij samen door ons gedrag ook nog meer veiligheid creëren. Met de verkeersouders en de MR 
hebben we hierover nagedacht. Mogelijk helpen de volgende ideeën:  

• We creëren in de Prins Bernhardstraat zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer vanaf de kant van de J.W. Hagemanstraat.  

• Bij de kruisingen met de Bronkhorstkamp of Karel Doormanstraat, zet u, indien mogelijk, uw kind af en fietst/loopt hij/zij zelf het 
laatste stukje naar school. U loopt/fietst in de bocht door.  

• De kinderen die toch vanaf de kant van de Huenderstraat komen, lopen (met de fiets in de hand) langs de opvang richting het school-
plein. Er hoeven dan geen fietsen en auto’s in tegengestelde richting door de Prins Bernhardstraat.  

• De kinderen steken over bij de ‘brigadier’.  

Samen zorgen we voor de verkeersveiligheid van ieder kind!  
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In het vorige Letterpalet hebben we het bijzondere nieuws van de drie zwangere juffen op school met u gedeeld.  

In dezelfde nieuwsbrief schreven we over het nieuwe advies dat zwangeren vanaf 28 weken alleen werk kunnen verrichten op afstand 
van 1,5 meter van iedereen, dus ook van de kinderen. Na de herfstvakantie is juf Lynn 28 weken zwanger. We hebben gekeken welke 
werkzaamheden zij kan doen om het advies op te volgen. We zijn tot de conclusie gekomen dat lesgeven in groep 3 moeilijk mogelijk is. 
Daarom zal zij vanaf de week na de herfstvakantie niet meer voor de klas staan. Zij blijft wel betrokken bij de groep en doet werkzaam-
heden voor de groep op afstand/online.  

Juf Micha gaat op de vrijdag extra lesgeven aan groep 3B, zodat de groep zoveel mogelijk dagen een eigen leerkracht houdt.  

Op de woensdag en donderdag komt juf Lisa Belshof in groep 3B. Zij is een vaste invalleerkracht van VCO en heeft al meerdere keren op 
het Sterrenpalet ingevallen.  

Omdat juf Micha op de vrijdag les gaat geven aan groep 3B om de hiervoorgenoemde reden, komt er op de vrijdag een andere leerkracht 
in groep 4A. We hebben hiervoor een aantal kandidaten in beeld. Zodra bekend is, wie dit gaat doen, laten we dit na de vakantie zo gauw 
mogelijk weten.  

Juf Naomi is in de week van 9 november 28 weken zwanger. Ook het handhaven van de afstand van 1,5 meter tussen de kinderen en de 
leerkracht in deze groep is moeilijk. Daarom gaat Naomi ook vanaf dinsdag 10 november werkzaamheden op afstand/online doen. Audry 
gaat vanaf die dag full-time lesgeven aan de groep.   

 

Namens de kinderen en u allemaal ontvingen wij op de Dag van de Leraar van de Ouderraad een veelzeggende 
attentie! Heel erg bedankt daarvoor! Ook andersom kunnen wij zeggen: kinderen en ouders, jullie zijn goud 
waard! Goed om dat van elkaar te weten en tegen elkaar te zeggen!  

 

 

De voor 12 oktober geplande fietskeuring voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 ging helaas niet door. Omdat het aantal coronabe-
smettingen nog steeds toeneemt en de controleurs allen in de risicogroep zitten, is hiertoe besloten. Een begrijpelijke keuze. Daarom 
willen wij, als school u wijzen op een aantal veel voorkomende gebreken: een lege batterij van de verlichting, een defecte fietsbel, slechte 
remmen. Wilt u - zeker nu de donkere maanden er weer aankomen en de gevaren op de weg nog groter zijn - zelf de fiets(en) van uw 
kind(eren) extra controleren op bovenstaande gebreken? 

De ANWB is deze week gestart met de actie ‘Zet je licht aan!’ Om ongelukken te voorkomen, is het belangrijk om in deze tijd de fietsver-
lichting te gebruiken, óók voor kinderen die dagelijks van en naar school fietsen. Wist je dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt 
wanneer je de fietsverlichting gebruikt? 

 

 
Afgelopen vrijdag zijn de inlogkaarten voor de schoolfoto's uitgedeeld. Op deze kaart staat een unieke inlogcode. Op het kaartje staat 
vermeld dat u recht heeft op gratis verzending t/m 12 oktober. Dit moet echter zijn t/m 16 oktober. Mocht u het kaartje met de inlogco-
de zijn kwijtgeraakt, kunt u bij Mirjam (admin.sterrenpalet@vco-oostnederland.nl) terecht voor een nieuwe code. 

 

Wie worden de voorleeskampioenen van het Sterrenpalet?  

De kinderen van groep (3) 4 t/m 8 kunnen meedoen aan de voorleeswedstrijd. In elke klas wordt in de derde week 
na de herfstvakantie de voorronde gehouden. Uit elke jaargroep komen twee winnaars. Zij strijden op woensdag-
ochtend 18 november in de finale op school tegen elkaar. Een echte jury maakt de winnaars van elke groep bekend.  

Een aantal voorleestips:  

Lees rustig voor, spreek duidelijk, kijk af en toe de zaal in en verspreken is niet erg. Goed ademhalen en opnieuw 
beginnen.  

 

 

Heeft u de ouderbijdrage al overgemaakt? Zo niet, denkt u er dan aan dat u tijdig betaalt? U vindt de factuur hiervoor 
terug onder Documenten op Mijn School. 
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Op dinsdag 20 oktober (in de herfstvakantie) organiseert Rick 

Rooiman (stagiare gym) een speciale gymles: "Jungle Gym". Voor 

de groepen 3 t/m 5 is dat van 9.15-10.15 uur en voor de groepen 

6 t/m 8 is dat van 10.45-11.45 uur. De kosten bedragen €1,00 per 

kind (graag contant meenemen).  

Er kunnen zich maximaal 20 kinderen per tijdslot aanmelden. In-

middels is de groep van 9.15-10.15 uur vol. Voor die van 10.45-

11.45 uur kunnen zijn nog maar een paar plekken vrij. Dus wie nog 

mee wil doen moet snel zijn, want vol = vol! Je kunt je hiervoor 

aanmelden via juf Jeanet (j.habers@vco-oostnederland.nl). 

Belangrijke informatie: 

• Het is in de Pickerhal, in de achterste zaal 

• Om 9.15 tot 10.15 voor de groepen 3,4 en 5 

• Om 10.45 tot 11.45 voor de groepen 6, 7 en 8 

• De kosten bedragen €1,00 per kind (contant meebrengen) 

• Gymkleren aan bij binnenkomst + drinken mee 

• Alleen de kinderen wie zich hiervoor hebben opgegeven kunnen 

komen 

• Ouders mogen helaas niet blijven. (Brengt u uw kind? Denk dan 

bij binnenkomst aan de mondkapjesplicht!) 

 

Op maandag 2 november is er, van 8.30 – 9.30 uur een digitale 
koffie-inloop. Hiervoor bent u allemaal van harte uitgenodigd! Het 
zou leuk zijn om elkaar als ouders van de onderbouw en ouders 
van de bovenbouw rond de koffie/thee (ook al is dat thuis of el-
ders) te ontmoeten. 

Wij geven u nu alvast de stappen om in te loggen:  

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. 

 

Op woensdag 4 november a.s. willen wij in het kader van het jaar-
thema ‘Ga voor gezond!’ dit jaar graag meedoen aan het Nationaal 
schoolontbijt. De bedoeling is dat de kinderen op deze morgen 
gezamenlijk op school gezond ontbijten. We krijgen hiervoor alle 

benodigdheden. Maar we zijn nog aan het kijken 
of het lukt om het ontbijt op een volgens de co-
rona-maatregelen veilige manier te organiseren. 
U hoort dus nog of het doorgaat. Als het door-
gaat, is alles voor het ontbijt aanwezig en hoeft 
uw kind die dag niet thuis te ontbijten.   

 

 

In de week van maandag 2 november vinden de digitale 10-
minuten-gesprekken plaats om de ontwikkeling van uw kind te 
bespreken. In deze week zijn grotendeels de gesprekken voor 
groep 3 t/m 8 gepland. Voor de groepen 1 en 2, wordt met de ou-
ders die nog maar een aantal weken geleden een gesprek hebben 
gehad een andere afspraak gemaakt voor over een paar weken. U 
ontvangt via Mijn School een uitnodiging (onder Oudergesprekken). 
Aanmelden kan t/m woensdag 28 oktober.  

U krijgt niet gelijk een bevestiging van de inschrijving, maar er 
verschijnt later in het scherm wel een melding van de reservering. 

Ook kunt u de afspraak controleren door, nadat u zich heeft aan-
gemeld voor de gesprekken, daarna even uit te loggen en vervol-
gens opnieuw in te loggen. Dan krijgt u te zien op welk tijdstip u 
een afspraak heeft gemaakt. 

In het geval u meer kinderen in één groep heeft: u krijgt één uitno-
diging, gekoppeld aan één van uw kinderen, voor een gesprek van 
20 (bij 2 kinderen) of 30 (bij 3 kinderen) minuten, waarbinnen de 
gesprekken voor beide/alledrie de kinderen plaatsvinden.   

Mocht de inschrijving niet lukken, dan horen we dat graag! 

U heef ook de mogelijkheid 10-minuten-gesprekken te voeren met 
Jeanet Habers m.b.t. de motorische ontwikkeling van uw kind
(eren) en/of de gymlessen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jeanet 
door haar een postvakbericht te sturen via Mijn School. We probe-
ren deze gesprekken aan te laten sluiten bij de andere.  

Nadat de afspraken zijn gemaakt, kunt u zich op maandag 2 no-

vember op de geplande tijd op de volgende manier aanmelden:  

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 verga-

derruimte  

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 start-

scherm.   
 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 alvast goede gesprekken toe!  

 

Op donderdag 5 november is de Pickerhal gesloten wegens onder-
houd aan de vloer. Er is die dag geen binnengym. 
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Het heeft om praktische redenen een poosje geduurd, maar giste-
ren konden wij de winnaar van de zonnebloemen challenge be-
kendmaken. Hiervoor ging juf Ineke, passend in deze coronatijd, 
live en volgden alle groepen de prijsuitreiking op het bord!  

Op de 1e plaats zijn ge-
ëindigd: Elena en Vajèn 
(groep 5-6 en 4B). Hun 
zonnebloem wist een 
hoogte van maar liefst 4 
meter 30 te behalen. 

Op de 2e plaats zijn ge-
ëindigd: Suus en Fiep 
(groep 3a en 1-2B). Hun 
zonnebloem wist een 
hoogte te behalen van 4 
meter 9 en een bloem 
van wel 40cm! 

 

Mijn School, het ouderportaal waarmee wij werken, wordt voort-
durend aangepast aan nieuwe situaties.  

Daarom willen wij u even wijzen op de laatste vernieuwingen/
verbeteringen: 

Functionaliteiten app                                                                         
Er staat een nieuwe versie van de app in de stores, namelijk versie 
2.0.4. Hierin zijn verbeterde functionaliteiten toegevoegd als: zoe-
ken in de documenten op categorie, een mooiere styling van het 
geven van reacties op berichten en op agenda-uitnodigingen. 
Daarbij zijn er ook aanpassingen gedaan om de donkere modus 
(dark mode) van uw mobiel te ondersteunen.  

Oudergesprekken                                                                              
De mailfunctie voor oudergesprekken is aangepast. Dat betekent 
dat ouders nu binnen 10 minuten na het open zetten van een ge-
spreksronde een e-mail ontvangen met de melding dat zij zich 
kunnen inschrijven. 

 

 
Gisteren was Dennis voor de laatste keer bij de pleinclub. Na de 
vakantie gaat de pleinclub gewoon door, helaas dus zonder Den-
nis. Wie zijn opvolger wordt, hopen we na de vakantie bekend te 
kunnen maken.  

Dennis, bedankt voor alle pleinclub momenten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen: Vanuit de PR-

werkgroep 

Achter de schermen van ons kindcentrum wordt er regelmatig 

aandacht besteed aan PR, oftewel Public Relations zoals dat met 

een duur woord heet. De werkgroep, bestaande uit ouders en 

teamleden, houdt zich bezig met diverse onderwerpen met als 

doel om ons kindcentrum zowel intern als extern maximaal te 

profileren. PR is niet alleen maar ‘reclame maken’, want: waarvóór 

maak je reclame, voor wie en is het nodig?   

Vooral in de afgelopen jaren hebben we intensief nagedacht over 

de inhoud: wie zijn wij, wat vinden we belangrijk, wat willen we 

bieden?  Deze missie moeten we eerste instantie dagelijks waar-

maken bij de leerlingen en ouders! Daarna willen we ‘ons verhaal’ 

uiteraard naar buiten brengen, bijvoorbeeld tijdens contacten met 

nieuwe ouders en het open huis. Wij zien dat niet als 

‘verkooppraatje’, want: we zeggen wat we doen, en doen wat we 

zeggen. Een vaak terugkomende uitspraak van Ineke tijdens onze 

vergaderingen .  

Als tweede belangrijke punt staat de communicatie altijd op de 

agenda. En wéér geldt: de communicatie naar ouders moet goed 

zijn, korte lijntjes, gehoord en gezien worden. Wordt er in de prak-

tijk ook echt gedaan wat we gezegd hebben?? Maar ook: is de in-

formatievoorziening up-to-date in de ouderportalen en nieuws-

brief. 

Daarna komt de externe communicatie aan de orde: website, 

Facebook, kranten, flyers, etc. Maar denkt u ook aan gesprekken 

met onze buren, de gemeente en de vele instanties waarmee we 

samenwerken. 

“We groeien toch goed, dan is PR ook niet meer nodig!” Dat horen 

we best veel. Ja, we groeien! Een logisch gevolg van de fusie, en 

deze ‘trend’ lijkt nog niet uit de mode te zijn. Naast de fusie zijn er 

méér omstandigheden die daar invloed op hebben, zoals de veran-

deringen van het ‘schoollandschap’ in Eibergen. Daar zitten soms 

ook kanttekeningen aan en natuurlijk bespreken wij dit ook sa-

men. Maar nieuwe leerlingen blijven nodig om het voortbestaan 

van het Sterrenpalet in de toekomst te kunnen waarborgen. Zo-

lang we bij ons eigen verhaal blijven en kunnen blijven doen waar 

we goed in zijn, is iedereen welkom! Daar zijn we trots op!  

Heeft u opmerkingen, leuke ideeën of tips? We horen ze graag! 

Ineke Neerhof, Alieke Leppink, Mirjam Lefering, Joyce Brummel-

huis, Erik Zoerink, Moniek te Brake en Tineke Franken 

 

 
We hadden leuke plannen voor de Restart-A-Heart-day vandaag, 
waarover we in de vorige nieuwsbrief schreven. Helaas konden de 
activiteiten niet doorgaan i.v.m. alle corona-ontwikkelingen en –
maatregelen. We bewaren het ‘draaiboek’ voor een later moment!  
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Normaalgesproken controleren wij onze leerlingen op hoofdluis na 
de vakanties. Door de maatregelen rondom het coronavirus is 
deze controle op school niet mogelijk.  

In de afgelopen week hebben we een aantal meldingen van hoofd-
luis gekregen. (De ouders van de betreffende groepen zijn hiervan 
op de hoogte gesteld.) Om die reden willen wij u vragen in de 
herfstvakantie de haren van uw kind(eren) extra te controleren en 
bij het voorkomen van hoofdluis dit gelijk te behandelen. Op welke 
manier u dat kunt doen, kunt u lezen in het document hierover 
onder ‘Documenten’. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact 
opnemen met de ‘luizencoördinatoren’: Yvonne Tannemaat (06-
30880400) en Rebecca Jansen (06-50591622). We hopen dat we 
dan na de vakantie weer helemaal luisvrij te zijn! In het geval u 
luitzen en/of neten bij uw kind(eren) ontdekt, horen wij dat graag. 
Ook al kunnen er nu geen luizencontroles plaatsvinden, misschien 
kunnen wij elkaar toch samen helpen om er weer vanaf te komen. 

 

 
Alle kinderen van het Sterrenpalet krijgen voor de vakantie een 
kerstgeschenk. Voor de meeste kinderen zal dit een leesboek zijn. 
Omdat het heel lastig is om per groep een boek te kiezen dat voor 
iedereen leuk en geschikt is, willen we de kinderen graag bij die 
keuze betrekken. Afgelopen jaren mocht u als ouders een keuze 
maken uit een serie kerstboeken. Door de beperkende corona 
maatregelen hebben we dit jaar voor een iets anders vorm geko-
zen. De kinderen kiezen zelf een boek uit die hun leuk lijkt. Dit 
doen ze in de klas met de leerkracht.   

Vlak voor de kerstvakantie krijgt uw kind het boek mee naar huis. 
Hopelijk genieten jullie ook dit jaar weer samen van dit (door uw 
kind gekozen) boek.  

 

 
Sportfederatie Berkelland en de Eibergse IJsvereniging wilden ook 
dit jaar het Piet de Wit schaatsproject voor alle leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van de basisscholen in Eibergen, Rekken en Bel-
trum organiseren. Helaas kan dit evenement vanwege de ver-
scherpte coronamaatregelen niet doorgaan. 

 

 

Van 28 oktober tot en met 4 november 2020 is het de week van de 
pleegzorg. Ook in de gemeente Berkelland en misschien wel op 
onze school zijn er kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. 
Deze kinderen worden dan ondergebracht bij een pleeggezin. Het 
is het streven om kinderen in de eigen omgeving onder te brengen 
zodat ze in de buurt blijven van hun school en vriendjes, maar 
door een tekort aan pleegouders lukt dit te vaak niet.  

Daarom vraagt de gemeente Berkelland aandacht voor de pleeg-
zorg en dit jaar is dat door middel van de actie “Doneer je school-
hek”. 

Ook dit jaar neemt onze school deel aan deze actie. 

De gemeente houdt op 28 oktober een online  informatie-avond 

over pleegzorg. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar 

de bijlage. 

 

Deze week zijn de nieuwe boekjes van Sjors Creatief en Sjors 

Sportief Berkelland via de Sportfederatie Berkelland bij ons school 

beland en inmiddels uitgedeeld. 

In dit boekje staan weer allerlei activiteiten die kinderen kunnen 

gaan doen en uitproberen in Berkelland. Inschrijven kan via sjors-

sportief.nl. Het hele jaar worden er op sjorssportief.nl allemaal 

nieuwe activiteiten aangevuld, dus nog meer dan in dit boekje 

staan. Blijf dus vooral vaak online kijken of er iets leuks voor je bij 

zit! 

Ook is er een liedje gemaakt voor Sjors Sportief en Creatief in Ber-

kelland: https://www.facebook.com/545704255500877/

videos/335543147711064 

Omdat blijkt dat er vanuit ouders vaak nog vragen zijn, sluiten wij 

een flyer bij met aanvullende informatie. Het boekje is ook digitaal 

te bekijken via deze link: https://

www.cultuurensportstimulering.nl/Berkelland-2020-2021/

Berkelland-2020-2021.html?reload=1600267872667#page=1 

Voor een introductiefilmpje kunt u op deze link klikken: https://

www.sjorssportief.nl/video 

 

 

In november en december biedt het Preventie Platform Jeugd een 

gratis online cursus “Opvoeden & Zo” aan. Kinderen opvoeden is 

leuk, maar soms ook lastig. Iedere ouder heeft wel eens behoefte 

aan steun en advies. Deze cursus kan ouders helpen een oplossing 

voor deze vragen te vinden. Tijdens de vijf bijeenkomsten, die 1,5 à 

2 uur duren, kunnen allerlei onderwerpen besproken worden. Te 

denken valt aan: aandacht geven en prijzen, grenzen stellen, zinde-

lijkheid, koppigheid en het maken van afspraken met het kind, 

bijvoorbeeld over computertijd of bedtijd. Het uiteindelijke pro-

gramma wordt samengesteld op basis van de wensen van de 

deelnemers en de vragen die zij hebben. Aanmelden kan via 

www.preventieplatformjeugd.nl. Op de website van het Preventie 

Platform Jeugd is onder het kopje “Opvoeden & Zo” meer informa-

tie over de data en tijdstippen van deze online cursus te vinden. 

 

 

Al enkele jaren maken wij met de jeugd mooie lampionnen voor 

het feest van Sint Maarten. Dit jaar kunnen we niet samen lampi-

onnen knutselen en is er helaas geen kerkdienst. Maar we kunnen 

wel iets anders doen!! 

Wij nodigen alle kinderen die het leuk vinden om een lampion te 

maken uit om dit te doen en een foto daarvan op te sturen naar:  

website@pkneibergen-rekken.nl.  

Er is een heel speciale reden om dit te doen! Voor elke zelfge-

maakte lampion doneert de Diaconie van de Protestantse Ge-

meente Eibergen-Rekken €10,- aan Because We Carry, een stich-

ting die vluchtelingen helpt. Er zijn veel kinderen op de vlucht, 

soms zonder hun ouders en er is in de vluchtelingenopvang een 

tekort aan eten, dekens, kleding, tenten…Hoe fijn is het dat wij 

dan, net als Sint Maarten, ook kunnen delen! Daarom hopen we 

dat jij mee wilt helpen! Maak een leuke lampion en stuur een foto! 

Graag wel even aangeven of de foto met naam op de website/ 

Facebook en kerkblad van de gemeente geplaatst mag worden. 

We hopen op veel foto’s en een mooi bedrag! 

Succes en veel plezier!   

Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken 
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Na de herstvakantie beginnen weer een aantal nieuwe kinderen bij ons op school. In groep 1A ver-

welkomen we Sam. In groep 2A verwelkomen we Jade. In groep 3B verwelkomen we Mitch en in 

groep 5 Dave. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school!  

Bij de peutergroep verwelkomen we Luc. En bij de opvang komt 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 
 

 

Voor nu sluiten we voor 1 week de deuren van school. We wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe! We hopen elkaar in gezondheid 
weer op maandag 26 oktober te ontmoeten! 

 

Hallo, 

Mijn naam is Laura Maas, ik ben 19 jaar oud en ik 
woon in Winterswijk. In mijn vrije tijd sport ik 
graag en vind ik het leuk om met vriendinnen af te 
spreken. Vorig jaar heb ik mijn diploma pedago-
gisch medewerker niveau 3 gehaald en begin nu 
aan de opleiding gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker. Ik kom hier op de maandag, dinsdag 
en vrijdag stagelopen. Ik heb er erg veel zin in en 
hoop veel te leren. 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Tess Velthuis, 22 jaar oud en ik woon in 

Haaksbergen.  

Ik studeer aan het Saxion in Enschede en ben eerstejaars 

Pabo student. Aankomend half jaar kom ik stagelopen bij 

groep 3, waar ik heel veel zin in heb! Wanneer ik niet aan 

het studeren ben, werk ik bij een eetsalon in Haaksbergen 

en bij Livio in Enschede. In mijn vrije tijd volleybal ik, reis ik 

graag en spreek ik veel af met 

vriendinnen.   

Ik heb er erg veel zin in! 

Groetjes, 

Tess Velthuis 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Beslisboom groepen 0-8 

• Flyer “Gezinspraatje” van Sjors Sportief 

• Flyer informatie-avond over pleegzorg  

 
 


