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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Het is weer tijd voor de tevredenheidsonderzoeken! We willen namelijk graag 
op de hoogte blijven van de tevredenheid van de leerlingen en ook u over de 
dingen die we doen. Eén keer in de twee jaar worden de tevredenheidsonder-
zoeken afgenomen onder u als ouders en de leerlingen. De resultaten van al 
deze onderzoeken geven een beeld van hoe er tegen de kwaliteit van de school 
aangekeken wordt. Op een snelle manier wordt inzichtelijk wat de successen 
van de school zijn, maar ook waar de verbeterpunten liggen. Dit jaar gaan we 
hiervoor weer werken met de ‘Successpiegel’. Dit kwaliteitssysteem bevat al-
lerlei gebieden die onderzocht kunnen worden. U krijgt binnenkort een uitnodi-
ging om aan het onderzoek mee te doen. We hopen dat u door middel daarvan 
ook uw beeld van de school wilt geven. Uw mening doet ertoe! 

 

 

Heeft u eraan gedacht de ouderbijdrage over te maken vóór 15 november? 
Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. De 
bijdrage is dit jaar € 25,00 per kind en kan worden overgemaakt naar rekening-
nummer NL89 INGB 0003 5467 75 t.n.v. Stichting Vrienden van het Sterrenpa-
let, onder vermelding van de naam en groep van uw kind. Bij voorbaat dank! 

 

 

Nu de feestdagen er weer aan komen, horen we graag 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 (m.lefering@vco-oostnederland.nl) zodat wij 
hiermee rekening kunnen houden tijdens (speciale) gelegenheden.
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De data voor de schoolvakanties 2021-2022 zijn bekend:  

 Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021 

 Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022  

 Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2022  

 Goede Vrijdag en Pasen: 15 april t/m 18 april 2022  

 Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022 

 Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022 

 Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022  

 Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2022  

De overige vrije dagen/vrije uren hoort u van u ons zodra deze bekend zijn. 

 

Naar aanleiding van de huidige corona-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. 

 

Sport Federatie Berkelland heeft helaas moeten besluiten dat het Schoolvolleybaltoernooi dit schooljaar niet door zal gaan. Vanwege de 
omstandigheden rondom Corona zijn zij niet in staat om dit jaar het schoolvolleybaltoernooi te organiseren. 

Ook het Picker Reds basketbaltoernooi komt om dezelfde redenen te vervallen. 

 

We kregen een gift van een gezin van onze school voor ons sponsorkind Catherine. Ze wilden die gift geven naar 
aanleiding van de verjaardagen van hun kinderen om niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook aan een ander 
die het minder heeft. Op de envelop staat een verwijzing naar het bijbelboek Mattheüs 6: 19-22. Wat een bijzon-
dere gift. Hartelijk dank voor jullie vrijgevigheid. Het zal bij Catherine goed terecht komen.   

In de periode van de zomervakantie tot de herfstvakantie hebben we samen €81,79   gespaard. Van het geld dat 
we sturen ontvangt zij onderwijs, medische zorg, maaltijden, 1x per jaar een schooluniform, minimaal 1x per jaar 
nieuwe schoenen en liefdevolle begeleiding. Helpen jullie de komende tijd ook weer mee? Hartelijk dank! 

 

In verband met corona kunnen wij geen hoodluiscontroles en hercontroles uitvoeren. Wilt u daarom zelf blijven controleren? 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 opne-
men met de "luizencoördinatoren": Yvonne Tannemaat (06-30880400) en Rebecca Jansen (06-50591622). In het geval u luizen en/of ne-
ten 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.
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Wilt u uw kind(eren) op de gymdagen een t-shirt of 
hemd aantrekken zodat de dikke 
trui of het vest uit kan tijdens de 
gymlessen? Alvast bedankt! 

 
 



Wat zijn we blij dat Sint en zijn pieten sinds 14 november weer in ons land zijn.  

En wat waren we helemaal blij toen we hoorden dat ze op 5 december toch bij ons op het Sterrenpalet mogen komen.  

• Op woensdag 25 november hebben de kleuters pietenmorgen. Ook de peuters en de kinderen van de opvang hebben dan hun eigen 

pietenmorgen.  

• Op donderdag 28 november hebben de kinderen van groep 3 en 4 pietengym. En wie weet krijgen ze dan wel hun pietendiploma? De 

groepen 5, 5/6 en 6 zullen die donderdagmiddag gewoon gaan gymmen. Ook zij zullen vast wel leuke kunstjes doen op de gymtoe-
stellen.  

• Op vrijdag 4 december mogen we de Goedheiligman verwelkomen op ons Sterrenpalet. De kinderen van groep 1 t/m 4 komen, net als 

elke ochtend, bij hun eigen juf staan. Vervolgens zullen zij met hun eigen leerkracht, net als elke ochtend, naar binnen gaan. De kin-
deren van groep 5 t/m 8 gaan via de voordeur naar binnen. Voor de groepen 5 en 5/6 is dat voor die ochtend dus even anders. De 
groepen 1 t/m 4 gaan op de groene trap zitten om daar de sint te verwelkomen. Daarna zal Sint met zijn pieten de groepen 1 t/m 4 
bezoeken. De ouders mogen dus helaas niet aanwezig zijn bij het verwelkomen van de sint. Er zal op 4 december een kort filmpje 
worden gemaakt in de groepen 1 t/m 4 en de leerkracht zal zelf zorgen voor foto’s. U kunt de foto’s na het sinterklaasfeest bewon-
deren op Mijn School. De kleuters zijn om 12.00 uur vrij. De gymlessen van groep 7, 7/8 en 8 zullen op 4 december niet doorgaan. We 
hopen dat het een fijn Sinterklaasfeest wordt voor groot en klein. We kijken er verlangend naar uit. 

 

Vrijdag 18 december houden we in elke klas een eigen kerstviering. Helaas dit jaar geen gezamenlijke kerstviering met ouders, zoals jullie 
wel begrijpen is dit in deze tijd niet verstandig en veilig. We maken er een fijne en sfeervolle laatste dag van voor de kerstvakantie. 

Een kleine verrassing voor de ouders... er zal een kerstfilmpje gemaakt worden voor jullie met alle kinderen. Hiervoor hebben wij wel 
jullie toestemming nodig. Hiervoor verwijzen jullie naar de bijlage. 

 

  

Deze week spelen de kinderen de volgende spellen:  

• Geel: verspringen en frisbee darts 

• Rood: rond het veld 

• Oranje: korfbal mikken, rond de tafel, twee is teveel 
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We zijn weer door wat kosteloos materiaal heen voor de beeldende vorming op-

drachten. Het zou fijn zijn als u mee kunt helpen met verzamelen van: 

• Kurken 

• Bierviltjes 

• Pvc-buizen (voor elektra) 

• Knopen 

• Kartonnen doosjes 

• Kleine kartonnen doosjes (zoals luciferdoosjes, smartiedoosjes) 

• Reststukjes hout (triplex, multiplex, zachte houtsoorten, MDF e.d.) 

U kunt het verzamelde bij de conciërges afgeven. Zodra we genoeg hebben laten 

we u dat in het Letterpalet weten. Alvast hartelijk dank! 



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. Het zou leuk zijn 
om elkaar als ouders te ontmoeten tijdens de laatste koffie-inloop van 2020.  De stappen om in te 
loggen zijn:  

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.

Beweeg Wijs heeft een opvolger gevonden voor Dennis: Marjolein. Marjolein, welkom op het Sterrenpalet! 

Dit betekent dat donderdag 26 november de pleinclub weer van start gaat. Betreffende ouders zijn hierover al via de Pleinclub-app op de 
hoogte gesteld. 

Marjolein stelt zich zelf even aan u voor:  

Hallo!  

Mijn naam is Marjolein Besnyöi, 30 jaar, geboren in Enschede en sinds december 2019 woon ik in Hengelo (OV). Na in 2012 de CALO te 
hebben afgerond ben ik als sportmanager/judolerares aan de slag gegaan. Na dit vele jaren met plezier te hebben gedaan vond ik het 
tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging heb ik gevonden als speelbegeleider bij Beweeg Wijs. Mijn lievelingssport is judo en in mijn 
vrije tijd ga ik graag mountainbiken, wandelen of lees ik een spannend boek. Verder vind ik (rond)reizen ook geweldig met als favoriete 
landen Amerika en Zweden. Ik kijk er erg naar uit om kennis met jullie te maken en samen veel beweegplezier te ervaren! 

Met sportieve groet, 

Marjolein Besnyöi 

 

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 vorige week bij elkaar geweest en opnieuw is er in twee groepen vergaderd: met de onderbouw (groep 1 t/m 4) en 
met de bovenbouw (groep 5 t/m 8). In de onderbouw is gesproken over de Letterdief en Letterkikker in groep 2 die letters weghalen en 
dat vinden de kinderen erg grappig. Ook hebben de kinderen van groep 2 mooie paddestoelen bij school ontdekt en daar heeft de juf een 
natuurles bij gegeven. Groep 4A geeft dat zij zich afvragen welke meester of juf zij zullen krijgen nu meester Janick heeft verteld dat hij 
een baan heeft gevonden op een andere school.  

Bij de bovenbouw constateren de kinderen dat er minder ruzies in de klas en op het schoolplein zijn en dat meer pleincoaches daarbij 
zeker heeft geholpen. Ook mag er niet meer altijd op de bult gespeeld worden en daardoor is er meer rust op het schoolplein gekomen.  

Bij zowel de onder-als de bovenbouw is het Klimbos ter sprake gekomen. Deze komt zo gauw het kan, maar hiervoor is veel geld nodig 
en dat hebben we nog niet bij elkaar gespaard. 

 

De MR is op zoek naar een extra lid voor de oudergeleding. Onder "Documenten" staat de vacature omschreven. Heeft u interesse dan 
kunt u daar lezen wat de taken zijn en hoe de procedure verloopt. De sluitingsdatum voor deze vacature is vandaag (20 november). 

 

 NUMMER 6 



Na het succes van de Jungle Gym in de herfstvakantie en omdat er zoveel animo voor was, heeft Rick Rooiman (stagiaire gym) besloten 
nog een leuke, sportieve activiteit te organiseren: “Allesbal”! Dit vindt plaats op dinsdag 22 december (in de kerstvakantie). 

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.  Dus wie mee wil doen moet snel zijn, 
want vol = vol! Je kunt je hiervoor aanmelden via het mailadres rick.rooiman@student.graafschapcollege.nl onder vermelding van de 
naam/namen van het kind/kinderen plus de groep. 

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 (ook niet op de tribune). 

• Brengt u uw kind? Denk dan bij binnenkomst aan de mondkapjesplicht!

Afgelopen woensdag was er de spannende finale van onze jaarlijkse voorleeswedstrijd. Alle 
jongens en meisjes hebben prachtig voorgelezen en dus stond de jury voor een moeilijk taak. 
Toch kwam er uit elke groep een winnaar, dit zijn ze: 

Groep 3: Suze 

Groep 4: Lieke 

Groep 5: Noa 

Groep 6: Cas 

Groep 7: Jack 

Groep 8: Marlijn 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Als schoolwinnaar kwam Marlijn uit de bus. Zij gaat onze school vertegenwoordigen in de 
volgende ronde van de voorleeswedstrijd.    

Gisteren mochten alle kinderen op school hun schoen zetten, ook de peuters en kinderen van de 
opvang. Dat was één grote verrassing! De pieten hebben ook rekening gehouden met de corona-
maatregelen. In elke schoen zat onder andere een zakje verpakte pepernoten! Lekker!  
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Een groot hart voor kinderen. Dat hebben gelukkig heel veel mensen. In gemeente Berkelland is men op zoek naar vrijwilligers die bij 
willen dragen aan een veilige en gezonde omgeving voor kinderen om in op te groeien.  

Yunio kent verschillende vrijwilligersprojecten. Bij het project InHuis Steungezinnen stellen vrijwilligers hun huis en gezin open om een 
kind, of meerdere kinderen een aantal uur per week te ontvangen. Bij Home-Start helpt een vrijwilliger door opvoedondersteuning en een 
luisterend oor te bieden aan een ouder, wanneer het even niet vanzelf gaat.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlage. 

Meer informatie over de projecten van Yunio vindt u op  

https://www.yunio.nl/over-yunio/vacatures.aspx (voor vrijwilligers) 

https://www.yunio.nl/coaching.aspx (voor overbelaste gezinnen) 

 

Liezette Jansen van Sophia’s Lust, orkest in Ruurlo heeft een heel mooi initiatief gelanceerd, nl. een orkest voor kinderen uit Berkelland 
samenstellen. 

Voor kinderen in Berkelland biedt de plaatselijke harmonie vaak wel een mogelijkheid om samen in een orkest te spelen maar kinderen 
die een ander instrument spelen dan Hafabra vallen buiten de boot. 

Om álle kinderen die muziek maken, de kans te bieden in een orkest samen te spelen is nu een orkest opgericht. Ze zijn op zoek naar 
musicerende kinderen/deelnemers. 

De repetitietijd is op donderdag van 18.30 - 19.30 in het Kulturhus Ruurlo en een eerste concert staat gepland op 24 april 2021 

Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. In de bijlage staat een uiterste opgavedatum van 22 oktober, maar opge-
ven kan nog steeds. 

 

 
Een echte intocht zoals andere jaren zit er niet in. Maar speciaal voor de kinderen in Eibergen is Sinterklaas wel te zien in YouTube film-
pjes. 

Deze filmpjes zijn straks te vinden op de website van InEibergen (https://www.ineibergen.nl/). Er zijn ook kleurplaten te vinden en infor-
matie over Sinterklaasactiviteiten i Eibergen. 

De Goedheiligman logeert bovendien in Eibergen, zijn slaapkamer is dit jaar aan Hagen 22a. Op de Facebookpagina van InEibergen 
(https://nl-nl.facebook.com/InEibergen) is de slaapkamer van Sinterklaas zelfs te volgen. Sint is dol op tekeningen en knutselwerkjes die 
daar gebracht kunnen worden. 

 

 

Nu we dit jaar het Sinterklaasfeest niet met zijn allen bij elkaar kunnen vieren, willen wij jullie attenderen op Pakjesbus 12. Pakjesbus 12 
levert coronaproof cadeautjes aan huis is actief in Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten, Groenlo, Eibergen, Borculo, Neede en Haaksbergen. 

De agenda loopt al aardig vol dus reserveer snel een moment om de Sinterklaascadeautjes feestelijk te laten bezorgen door Pakjespiet. 
Neem eens een kijkje op de website https://pakjesbus12.nl/ 
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Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of smartphones: media zijn overal en ieder kind maakt er gebruik van. Mediawijs zijn 
is daarom steeds belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? Dat ontdekten groep 7 en 8 in de 
MediaMasters Game. Deze game hebben wij gespeeld. Het was dan ook de Week van de Mediawijsheid. Bijna 6000 klassen deden er dit 
jaar aan mee. 
 
Spelenderwijs maakten de groepen 7 en 8 kennis met de kansen en de gevaren van media. Kinderen werden vijf speldagen uitgedaagd 
om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor moesten zij in de klas en thuis MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en op-
drachten die te maken hebben met thema’s op het gebied van mediawijsheid.  
 
Kinderen groeien op in een wereld vol media. Dit betekent niet dat zij ook wijs met media om kunnen gaan. Door middel van MediaMas-
ters kan er een gesprek op gang komen tussen kind, ouders en leerkracht over sociale media, reclame, informatievaardigheden, program-
meren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality, online gedrag games, datasporen, techniek & toekomst, online identi-
teit en cybercriminaliteit. 
 
De klassen zijn allemaal in de top 400 geëindigd!  

Groeten, 
Erik en Sanne  

 

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. 
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Hallo, 

Ik ben Pien Jansen, 17 jaar en woon in Winterswijk. Ik doe de 

opleiding sociaal cultureel werk op het Graafschap College 

in Doetinchem. Ik mag dit jaar stage lopen op het Sterren-

palet op de woensdag en vrijdag, 

op de woensdag loop ik in groep 

1/2 en op de vrijdag in groep 4B. 

Ik heb veel zin in dit schooljaar en 

hoop veel ervaring op te doen. 

groetjes, 

Pien Jansen 

 

Hallo allemaal,  

Ik ben Wessel Roggeveld en ik ben 16 jaar oud, en zit in het 

1e jaar onderwijsassistent op het Graafschap College in 

Groenlo. Ik kom de komende maanden op de dinsdag en 

woensdag helpen in groep 4b bij Audry. Vanuit school moet 

ik kleine opdrachtjes doen met leer-

lingen en ik leer te begeleiden en uit te 

leggen aan de kinderen. Ik kijk ernaar 

uit om de kinderen dingen te leren.  

Mvg Wessel Roggeveld 
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Tot slot willen wij iedereen er nogmaals op wijzen: het is niet toegestaan uw auto te parkeren bij het Gezondheids-
centrum. De parkeerplaats bij het Gezondheidscentrum is eigendom van de eigenaar van het centrum. De afspraak, 
ook in samenspraak met de gemeente, is dat wij hiervoor het recht van overpad hebben, maar dat wij van het Ster-
renpalet om hiervoorgenoemde reden geen gebruik maken van de parkeerplaats bij het Gezondheidscentrum. Als 
wij ons niet aan deze afspraak houden, verliezen wij het recht van overpad en wordt de toegang tot het plein aan 
deze kant afgesloten. Dat zou jammer zijn, dus wilt u –voor wie de auto daar wel eens parkeert- een andere par-
keerplaats zoeken voor uw auto, bijvoorbeeld in de omliggende straten of op een parkeerplaats in de buurt? Wilt u dit ook doorgeven aan 
opa/oma/oom/tante enz. die die dag uw kind naar school brengt? Bij voorbaat dank! 

 

 

Afgelopen dagen is er begonnen aan het slopen van onze vorige locatie, de Julianaschool aan de 
Ketterinksteeg. Na de sloop van de Willem Sluiter is dit nu het tweede gebouw waar we toch een 
beetje afscheid van moeten nemen. Veel van onze leerlingen, hun ouders en onze teamleden heb-
ben goede herinneringen aan deze plek!

 

 

 

Lieke (groep 1-2) en Joris (peutergroep) hebben een broertje gekregen! Hij heet Casper. We zijn heel blij voor 
de familie. Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst ! 

 

 

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

op school!  

Bij de peutergroep verwelkomen we Kyann. Wij wensen jou een heel fijne speel- en leertijd toe! 

 

 

Wij nemen vandaag afscheid van Travis en Sheldon. Zij gaan vanaf maandag naar hun nieuwe school in hun nieuwe woonplaats. Een 
goede tijd daar gewenst, Travis en Sheldon! We zullen jullie missen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• flyer Yunio vrijwilligerswerk 

• Uitnodiging jeugdproject Rattenvanger van Ruurlo 

• Toestemming maken kerstfilmpje 


