
IKC het Sterrenpalet 

Prins Bernhardstraat 6 

7151 DG Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 

www.sterrenpaletvco.nl 

 NUMMER 20 

Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Omdat wij de verkeersveiligheid rondom onze school belangrijk vinden willen 

wij u de door verkeersouders en MR bedachte ideeën voor meer veiligheid nog 

eens herhalen:  

• 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 tegenge-

stelde richting door de Prins Bernhardstraat.  

• De kinderen steken over bij de ‘brigadier’.  

Samen zorgen we voor de verkeersveiligheid van ieder kind! 

 

Twee weken geleden hadden wij een aantal meldingen van hoofdluis, waarna 
wij u daarvan op de hoogte hebben gesteld en hebben gevraagd de haren van 
uw kind(eren) extra te controleren. Normaalgesproken doen wij na twee weken 
een hercontrole, omdat de neten die er nog zitten in die tijd uit kunnen komen. 
De hercontrole kunnen we ook niet op school doen. Wilt u deze daarom nu ook 
weer zelf doen? Op welke manier u dat kunt doen, kunt u lezen in het docu-
ment hierover onder ‘Documenten’. Heeft u hier vragen over, dan kunt u con-
tact opnemen met de ‘luizencoördinatoren’: Yvonne Tannemaat (06-30880400) 
en Rebecca Jansen (06-50591622). In het geval u luizen 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 en 
te blijven.  

 

 



In het vorige Letterpalet, voor de herfstvakantie, hadden we geschreven welke maatregelen we naar aanleiding van de persconferentie in 

die week moesten nemen. Een paar dagen daarna, in de herfstvakantie, ontvingen we het vernieuwde Protocol voor het Basisonderwijs. 

Daarin stonden voor u als ouders geen nieuwe aanpassingen die we nog niet hadden gecommuniceerd, maar wel voor ons als personeel. 

Daarvan willen we u ook op de hoogte houden, zodat u weet welke maatregelen we toepassen in onze omgeving, waar uw kind elke dag 

is.  

Verder willen we graag nog wel een aantal maatregelen, ook voor u als ouders, herhalen, omdat die in het protocol benadrukt werden:  

• Als personeel zijn we zo min mogelijk fysiek bij elkaar. We nemen onze pauzes in ons eigen lokaal of onze eigen ruimte. We commu-

niceren zoveel mogelijk online. Gesprekken, overleggen en vergaderingen houden we in principe online. Na schooltijd doen we alleen 

de noodzakelijke werkzaamheden op school, daarna gaan we zo snel mogelijk naar huis.  

• In het basisonderwijs zijn mondkapjes of andere beschermingsmiddelen niet verplicht om te dragen. Wie dat wil, mag daar wel voor 

kiezen. We realiseren ons dat het houden van de 1,5 meter afstand van elkaar nog belangrijker is en doen dat consequent.  

• Er komen naast de vaste medewerkers zo min mogelijk mensen in de school. Dat betekent dat er geen gastlessen worden gegeven. 

En we geven ons onderwijs vorm zonder hulpouders.  

• Groepsactiviteiten en vieringen (zoals Sinterklaas en Kerst) organiseren we alleen met de aanwezigheid van leerlingen en personeels-

leden.  

• We doen niet mee aan projecten buiten school om de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.  

• De gymlessen gaan wel door.  

• Het uitgangspunt is dat alle contacten met ouders digitaal plaatsvinden. Bij uitzondering kan er om een bepaalde reden gekozen wor-

den voor een oudergesprek fysiek bij elkaar te komen. In dat geval wordt er een ruimte gekozen die groot genoeg is om de 1,5 meter 

afstand te handhaven.  

• De lokalen en ook de andere ruimtes worden een paar keer per dag, 10-15 minuten per keer, gelucht door de ramen en deuren ervan 

tegenover elkaar open te zetten (als er geen personen in de ruimte aanwezig zijn).  

• Hoe minder ouders op het schoolplein, hoe beter! Wilt u daarom nog eens kritisch kijken of u uw kind(eren) alleen komt halen en of 

het nodig is dat u daarvoor op het schoolplein komt of dat u daarvoor een andere plek buiten het schoolplein kunt kiezen (als dat 

voor uw kind(eren) veiligheidswege kan) om daar uw kind(eren) op te wachten?  

We willen u bedanken voor het hanteren van de thuisblijfregels! Het geeft een veilig gevoel als iedereen zich daar consequent aan houdt!  

 

Als iemand van het gezin in afwachting is van een test of de uitslag, mogen de kinderen officieel naar school. Toch hebben we gemerkt 
dat dat, met name voor kinderen en personeelsleden met een kwetsbare gezondheid, niet veilig voelt. Voor het gevoel is er tijdens die 
dagen, stel dat de testuitslag positief wordt, besmettingsgevaar. Daarover hebben we met de GGD en het bestuur contact opgenomen. 
Zij erkennen dat gevaar. Daarom willen we u vragen om, ook als één van uw gezinsleden in afwachting is van een test of de uitslag, uw 
kinderen thuis te laten. Dat durven we ook te vragen omdat het thuiswerk zo opgezet is, dat we daar gelijk mee kunnen beginnen, er 
hiervoor een ‘hulplijn’ is en het onderwijs ook thuis gelijk gecontinueerd kan worden.  

Veel ouders kozen hier al voor, maar bij deze willen wij u graag vragen dit allemaal te doen. Bij voorbaat dank!  

Op deze manier hopen we in deze tijd, waarin het coronavirus zoveel om ons heen is, zo veel mogelijk de gezondheidsrisico’s te beper-
ken. ‘Ga voor Gezond!’ zeggen we, ook volgens het jaarthema, steeds tegen elkaar.  
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Zoals we al in het vorige Letterpalet gaat juf Naomi vanaf dinsdag 10 november werkzaamheden op afstand/online doen. Audry gaat 
vanaf die dag fulltime lesgeven aan de groep. 

 

Zoals u al in het vorige Letterpalet heeft kunnen lezen, is onze school nu officieel een Gezonde School. Het hierbij 
behorende schildje hangt inmiddels bij de voordeur. 

In het kader daarvan hebben wij gisteren (donderdag 5 november) mee gedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. Het 
was fijn dat dit door kon gaan. Om dat te besluiten hadden we het RIVM en de GGD geraadpleegd, die beide zeiden 
dat er geen bezwaren waren om het ontbijt met de kinderen te houden. Uiteraard hebben wij de corona-maatregelen 
erbij in acht genomen.  

 

We kregen voor elke groep een ontbijtpakket binnen met o.a. volkorenbrood, volkoren bolletjes, krentenbolletjes, 
kaas, appelstroop, fruitspread, yoghurt en appels. Via de ouderraad kochten we daar nog wat extra’s bij. Zoals u 
leest bestond het ontbijt uit allerlei gezonde produkten. Bovendien: Om de dag te beginnen met een ontbijt is 
gezond! Dat willen we de kinderen graag meegeven. Door het ontbijt wordt ons motortje in werking gezet en 
lukken de dingen die we moeten en willen doen overdag beter.  

 

Het samen ontbijten was daarbij ook weer heel gezellig! De kinderen en wij hebben genoten. U ziet het mis-
schien wel op de foto’s. 

 

Zoals jullie weten is Dennis Jolink gestopt met zijn Beweeg Wijs werk en als coach van onze pleinclub. Beweeg Wijs was op tijd gestart 
met het zoeken naar een geschikte opvolger en die dachten zij ook gevonden te hebben. Echter heeft deze persoon elders een baan aan-
geboden gekregen, die zij geaccepteerd heeft, waardoor Beweeg Wijs opnieuw op zoek moet naar een geschikte collega. Hierdoor zal er 
tijdelijk geen pleinclub zijn. De ouders van de deelnemende kinderen zijn hiervan inmiddels op de hoogte gebracht. Zodra de pleinclub 
weer begint, laten we u dat weten.  

 

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 week 
van 9 t/m 13 november de voorronde gehouden. Uit elke jaargroep komen twee winnaars. Zij strijden op 
woensdagochtend 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 op-
nieuw beginnen. 

 

Inmiddels hebben alle ouders de inlogkaarten voor de schoolfoto’s ontvangen. Mocht u het kaartje met de inlogcode zijn kwijtgeraakt, 
kunt u bij Mirjam (admin.sterrenpalet@vco-oostnederland.nl) terecht voor een nieuwe code. 

Het is de bedoeling dat de kinderen die ziek waren op de dagen dat de schoolfotograaf aanwezig was, alsnog op de foto worden gezet. 
Echter is dat nu, met de coronamaatregelen, even lastig. Zodra wij hiervoor een datum hebben vastgesteld, hoort u dat van ons. 

 

  

Zoals u in het vorige Letterpalet heeft kunnen lezen, zijn de winnaars van de zonne-
bloemen challenge bekendgemaakt. Wij hebben van alle deelnemers leuke foto’s ont-
vangen en daarvan hebben wij een leuk document gemaakt. U vindt dit onder Docu-
menten op Mijn School. 
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Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om 
het onderwijs van onze school te verbeteren en het onderwijs op de kinderen af te stemmen.                                                                         
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en bijvoorbeeld gesprekken met onderwijsinspectie.  

Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren, weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe onze school het 
doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland 
helpt verbeteren.  

Op verzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zullen wij de toetsgegevens vanuit het Cito LOVS  delen, zodat 
deze gegevens gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resulta-
ten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). 
Daarnaast zorgt het CBS ervoor, dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. 

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als 
‘bijzondere’ persoonsgegevens en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren.  

Dit betekent, dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen 
nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de 
wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. 

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw kind, dan kunt u dit laten weten via een mijn school bericht 
naar Alieke. Zij zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet meegenomen worden in het onderzoek. 

 

Op dit moment hebben wij te maken met een aantal storingen op Mijn School, het ouderportaal waarmee wij werken. 

Zo worden de kinderen ineens met hun voornaam in plaats van hun roepnaam in het portaal vermeld. Achter de schermen wordt heel 

hard gewerkt om deze fout te herstellen. U hoeft dus geen wijzigingen aan te brengen in deze gegevens, waardoor onze administratie 

overbelast raakt met mails. Wij zijn hiervan op de hoogte en hopen dat Mijn School dit zo spoedig mogelijk hersteld. 

 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen en in overleg met Ineke en het VCO bestuur, hebben wij moeten beslissen 
dat onze leerlingen géén oud papier ophalen op woensdag 25 november. Ook is het niet mogelijk om oud papier te 
brengen op school. We hopen op uw begrip en hopen dat we 27-01-2021 wel weer op pad kunnen om oud papier op te 
halen. 

 

Afgelopen maandag was er weer een digitale koffie-inloop.  Door een ‘storing’ was het dit keer lastig om bij te praten. We kwamen er-
achter dat Google Meet via Android geen toegang meer verleende tot vergaderingen. Daarom komt er binnenkort een ict-specialist om te 
kijken naar de oorzaak van en oplossing hiervoor. We hopen dat dit probleem bij de volgende koffie-inloop opgelost is: wij nodigen u van 
harte uit voor de volgende digitale koffie-inloop op dinsdag 1 december, van 8.30-9.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via de agenda 
van Mijn School, zodat we weten wie we kunnen verwachten en we contact met u kunnen zoeken als het inloggen niet lukt.  

 

Afgelopen week vonden de digitale 10-minuten-gesprekken plaats om de ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken. Omdat zich in 
een groot deel van Eibergen, ook op school, een grote stroomstoring voordeed van een paar uur, konden niet alle gesprekken doorgang 
vinden. Sommige gesprekken zijn telefonisch doorgegaan, sommige via beeldbelmogelijkheden vanaf 
andere plaatsen en sommige zijn of worden in de komende week nog ingehaald. Hoe dan ook, willen 
we zorgen dat u contact heeft met de leerkracht van uw kind, ook in deze tijd waarin we op afstand 
van elkaar leven. Als u tussentijds behoefte heeft aan contact is dat ook altijd mogelijik. Schroom niet 
om dit te laten weten, we staan u altijd graag te woord. En ook wij zullen het laten weten, wanneer het 
ons goed lijkt om elkaar te spreken m.b.t. de ontwikkeling van uw kind. We houden contact!  
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In de herfstvakantie organiseerde Rick Rooiman (stagiare gym) een speciale gymles: "Jungle Gym" 

voor de groepen 3 t/m 5.  

Jungle gym! 

20 Oktober was er Jungle Gym in de Pickerhal. Georganiseerd door Juf Jea-
net en Meester Rick. Vooraf moesten de kinderen zich aanmelden bij Juf 
Jeanet. We merkten al snel dat er veel animo voor was, dus dit was erg 
leuk! De dag zelf hebben de kinderen kennis gemaakt met de twee tarzans 

die de Jungle gym organiseerden. Alle groepen waren erg enthousiast over de activiteit en wij vinden het dan ook 
zeker voor herhaling vatbaar. 

De maatregelen rondom het coronavirus hebben een grote impact op Nederlandse kinderen en jongeren. Samen met kinderartsen uit 
andere ziekenhuizen in Nederland, is de onderzoeksgroep COLC-studie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum een wetenschap-
pelijk onderzoek gestart naar de gevolgen van de maatregelen op de leefstijl van Nederlandse kinderen.  

Recent zijn de eerste resultaten gepresenteerd, die ook door het RTL-nieuws, Jinek en het Jeugdjournaal (https://www.youtube.com/
watch?v=M-tWbW-EKyg) zijn gedeeld.  De resultaten van deze studie worden gebruikt bij het maken van beleid om de gevolgen van de 
pandemie voor kinderen te beperken. In het kader van een tweede golf is het daarom uitermate belangrijk om de gezondheid en leefstijl 
van kinderen ook in de komende periode te blijven monitoren. Daarnaast spelen er bij een tweede golf veel nieuwe vragen. 

Daarom vraagt de onderzoeksgroep alle gezinnen in Nederland met kinderen tussen 4-18 jaar om (weer) deel te nemen aan hun onder-
zoek. Met dit onderzoek willen zij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de levens en leefstijl van kinderen 
in Nederland? Welke kinderen krijgen meer verkoudheidsklachten? Zijn kinderen meer of minder gaan bewegen? Hoe houden we onze 
kinderen zo gezond mogelijk tijdens en na deze crisis? 

Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u deze samen met uw kind invult. 
Deelname is vrijwillig en anoniem. Via onderstaande weblink vindt u meer informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die voor u van 
toepassing is. U leest hier om wat voor onderzoek het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen zijn. 
Wilt u de informatie doorlezen en met uw gezin bespreken? 

https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic 

Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmingsformulier voor ouders invullen. Bij kinderen ouder dan 
12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw kind te doen. Ook uw kind vult dan een toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 
jaar mogen zelf beslissen of ze mee willen doen aan het onderzoek, ouders hoeven dan geen toestemming te geven. Zodra u toestem-
ming hebt gegeven ontvangt u een email met de link naar de eerste vragenlijsten. 

 

Sint Maarten lampionnen maken voor het goede doel 

Sint Maarten, Sint Maarten 

de koeien hebben staarten 

de meisjes hebben rokjes aan 

daar komt Sinte Maarten aan! 

  

Dit jaar geen knutselmiddag, kerkdienst en zingen langs de deuren……maar je kunt wel iets leuks 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:  websi-
te@pkneibergen-rekken.nl. Voor elke zelfgemaakte lampion doneert de Diaconie van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken €10,- 
aan Because We Carry, een stichting 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. De foto moet uiterlijk 13 november binnen zijn. Succes en 
veel plezier!  

De jeugdraad Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg
https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsoftware.memic.maastrichtuniversity.nl%2Fcoach_COVID19%2FSchool%2FIc&data=04%7C01%7Ci.neerhof%40vco-oostnederland.nl%7C02d323f79b1642d6121508d8740d44b9%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0%7C
mailto:website@pkneibergen-rekken.nl
mailto:website@pkneibergen-rekken.nl
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Afgelopen weekend stond er een leuk artikel over Voorlezen in dagblad Tubantia . Wij hebben het voor u bijgevoegd als bijlage, maar u 

kunt het ook lezen via deze link: https://www.tubantia.nl/binnenland/als-je-elke-dag-15-minuten-voorleest-leert-je-kind-per-jaar-

1000-nieuwe-woorden~afbf04fa/ 

 

 

We nemen afscheid van Inge Blokhuis. Zij heeft ruim een jaar bij ons op het Sterrenpalet 
gewerkt als onderwijsassistent en pedagogisch medewerker bij de BSO. We willen haar 
bedanken voor al haar liefdevolle inzet voor de kinderen en wensen haar alle goeds voor 
de toekomst!  

 

 

In groep 1A verwelkomen we Tala. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op 

school!  

Op de BSO verwelkomen we Huub. Wij wensen jou,  een heel fijne speel- en leertijd toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 
 

 

Hallo, ik ben Lisa Belshof en ik ben 24 jaar 
oud. Samen met mijn vriend woon ik in Del-
den. In mijn vrije tijd doe ik aan korfbal en 
sinds een aantal jaar geef ik training aan de 
jongste leden van de vereniging.  

Op dinsdag ben ik in groep 1A te vinden en op woensdag en 
donderdag in groep 3B. De andere twee dagen werk ik op 
een basisschool in Enschede, waar ik les geef aan groep 3 
en 6. 

Ik kijk uit naar een leuke periode op IKC het Sterrenpalet! 

Lisa Belshof 

https://www.tubantia.nl/binnenland/als-je-elke-dag-15-minuten-voorleest-leert-je-kind-per-jaar-1000-nieuwe-woorden~afbf04fa/
https://www.tubantia.nl/binnenland/als-je-elke-dag-15-minuten-voorleest-leert-je-kind-per-jaar-1000-nieuwe-woorden~afbf04fa/

