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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Wat verliep de week opeens anders dan we wisten toen deze begon. Opeens waren we vanaf woensdag weer thuis. Toen we maandag 
hoorden dat dit het geval zou zijn, hebben de leerkrachten binnen een dag kunnen realiseren dat dinsdag nog de kerstviering gevierd kon 
worden, waarbij de ouderraad nog heeft gezorgd voor snelle bezorging van het drinken en kerstkransje. Verder zijn ook de andere belang-
rijke dingen nog gedaan. En daarbij zijn alle spullen verzameld en mee naar huis gegeven voor het thuisonderwijs, dat we gelijk woens-
dag al konden starten. Het is fijn dat we deze dagen konden gebruiken om het rustig op te starten om de knelpunten op te lossen, zodat 
we daar na de vakantie niet gelijk mee geconfronteerd worden. Alle teamleden willen we bedanken voor de extra inzet deze week! En u 
als ouders voor het vlotte meeschakelen, want als de kinderen opeens thuis zijn, vraagt dat ook ineens veel organisatie om alle ballen in 
de lucht te houden. Nu gaan we eerst genieten van de vakantie. Het zal vooral een thuisvakantie zijn. We hopen dat u met uw kinderen 
geniet van het samenzijn. Fijne feestdagen en een hopelijk gezond nieuwjaar gewenst! Op 4 januari hopen we elkaar weer online te zien!   



Door aanpassingen in Mijn School is het vanaf nu ook voor de ouders van de peuter- en opvangkinderen mogelijk 

om een account voor Mijn School te krijgen. 

Dit was al wel mogelijk, maar alleen d.m.v. een aparte inlog. Met het vernieuwde systeem is dit niet meer nodig 

en worden broertjes/zusjes automatisch aan elkaar gekoppeld. Met hulp van de HelpDesk zijn zelfs alle foto-albums “mee verhuisd”! 

Alle oude accounts zijn gedeactiveerd en voor het nieuwe account heeft u een activatiemail ontvangen (let op: deze kan in de spammap 

zijn beland!). Ouders waarvan er een ouder broertje/zusje op school zit, zijn automatisch gekoppeld. 

Mocht u problemen ondervinden met het inloggen dan kun u hiervoor contact opnemen met onze administratief medewerker, Mirjam 

Lefering: m.lefering@vco-oostnederland.nl 

Kinderen van wie de ouders (beide) een vitaal beroep hebben, kunnen een beroep doen op opvang op school. Als één van beide een vitaal 
beroep heeft, wordt er verwacht dat er voor eigen opvang van de kinderen wordt gezorgd, maar als dat niet lukt, is een kind welkom 
op school. De onderwijsassistenten vangen de betreffende kinderen op. Mocht u gebruik willen maken van deze opvang, dan kunt u dat, 
zo gauw u het weet en het liefst uiterlijk de dag ervoor, doorgeven aan Ineke, telefonisch of via de app (06-12643247) of via de mail 
(i.neerhof@vco-oostnederland.nl) of Mijn School. Ditzelfde geldt voor de BSO. Het verschil met de eerste lockdown is dat alleen ouders 
die daarvoor een contract hebben, gebruik kunnen maken van de voorschoolse en buitenschoolse opvang, met daarbij dezelfde criteria 
als voor school beschreven. De opvang heeft zelf ook het bericht gestuurd dat de vraag voor noodopvang gemaild kan worden naar kov-
sterrenpalet@kinderdomein.nl. Beide is mogelijk, Daniëlle en Ineke stemmen de gevraagde noodopvang op elkaar af. De kinderen kunnen 
bij de gebruikelijke ingangen binnenkomen of afgezet worden en ook bij de gebruikelijke ingangen opgehaald worden. Voor deze periode 
blijft gelden dat ouders buiten blijven.  
 
Mochten er nog vragen zijn over bovenstaande informatie of andere zaken in deze bijzondere periode, dan horen wij het graag. Hiervoor 
kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind op de manier zoals hij/zij zal laten weten. En ook altijd bij mij. Ook in deze tijd, of juist in 
deze tijd, zijn uw vragen en opmerkingen van harte welkom!!  
Heel veel succes en alle goeds voor uw gezin in deze tijd!  

Wilt u uw kind(eren,) die gebruik maken van de noodopvang, gewoon hun fruit en lunchpakket meegeven?  

 

Door de lockdown zijn niet alle kerstkaarten – bestemd voor een eenzame oudere in Nederland – af gekomen. 

Daarom hebben wij deze kaart mee naar huis gegeven zodat uw kind(eren) deze thuis af kunnen maken en in 

de hoop dat u deze op in de brievenbus wilt doen. 

 

Vorig week heeft u een uitnodiging voor deelname aan het tevredenheidsonderzoek ontvangen van Scholen met Succes. (Als dat niet het 
geval is, horen wij dat graag, want dan is er iets niet goed gegaan.) Wij hopen dat u hieraan wilt deelnemen omdat wij graag op de hoogte 
blijven van de tevredenheid ver de dingen die we doen. De resultaten van dit onderzoek geeft namelijk een beeld van hoe er tegen de 
kwaliteit van de school aangekeken wordt. Uw mening doet ertoe! 

NB: Diegenen die hebben aangegeven dat zij geen mail hebben ontvangen, krijgen deze vandaag alsnog toegestuurd. 

 

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de digitale nieuwjaars-koffie-inloop op maandag 4 januari. Omdat de kinderen thuis zijn, lijkt het 
ons niet handig voor u, om die zoals gepland ‘s morgens te houden. Daarom hebben we het tijdstip verplaatst naar ‘s avonds 20.00 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, elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en om 
eventjes bij te praten, tijdens deze digitale nieuwjaarsinloop. 

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 20.00 uur in gesprek met elkaar. 
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Helaas kan het door onze stagiaire Rick Rooiman georganiseerde “Allesbal!” niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. 

 

Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen in hun eigen klas het kerstfeest met elkaar en met de leerkracht gevierd.  

Vandaag kunt u kijken naar de kerstfilm waaraan alle kinderen van ons IKC aan hebben meege-

werkt. De link hiervoor staat in het bericht “Kerstviering IKC het Sterrenpalet” op Mijn School. 

 

Een aantal ouders geeft aan dat zij problemen ondervinden met het openen van een pdf vanuit Mijn School. Voor zowel mobiele telefoon 

als computer/laptop geldt dat je voor het openen van een pdf een pdf-viewer nodig hebt. Adobe is gestopt met deze ondersteuning, dus 

zult u op zoek moeten naar een ander programma waarmee je de pdf wel kunt openen. 

 

Tot en met 8 januari 2021 kunt u uw stem uitbrengen voor een van de kandidaten die zich aan u voorstellen in een document op Mijn 
School (MR: Kandidaten Verkiezingen). De ouder met de meeste stemmen zal vervolgens toetreden tot de MR. 

 

 

 

Wat een feestdag was het met Sinterklaas! De Sint was op bezoek, hij had twee pieten bij zich. Het was een gezellige sfeer en in alle 
groepen kregen de kinderen prachtige cadeaus. Niet alleen voor elk kind was er een mooi cadeau. Ook kreeg elke juf/meester een mooi 

klassencadeau van de pieten, voor de leuke groep van de school  . In elke allerleukste groep is één of zijn meer supermooie spellen 
bezorgd door een piet! Wat een ontzettende verrassing was dat. Bedankt VCO voor deze mooie verrassing! Een extraatje in deze periode 
werd door ons alleen zeer gewaardeerd! 
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Afgelopen twee weken hebben de jongens en meiden van groep 7-8 geoefend aan het kerstspel voor de kerstavonddienst van de Protes-
tantse Gemeente Eibergen-Rekken. Omdat de gemeente geen kinderkerstfeest en geen kerstnachtdienst kan houden op kerstavond 
heeft de jeugdraad gevraagd aan onze schol of wij wilden meedoen aan de online kerstavonddienst die wél gehouden kan worden. 

Juf Dinie heeft drie jaar geleden met deze klas dit spel in 2017 opgevoerd in de kerk als kerstviering van de Juliana. Ze zijn nu weer en-
thousiast aan het oefenen geslagen en konden we, gelukkig net voor de lockdown, opnames maken in De Oude Mattheüs. Het was alle-
maal best spannend of het zou lukken, maar dat is helemaal goed gekomen. Wij kunnen het resultaat van dit harde werken zien op don-
derdagavond 24 december, vanaf 19.00 uur, op: https://www.pkneibergen-rekken.nl/index.php/kerkdiensten/kerkdiensten-online. 

Afgelopen twee weken hebben de jongens en meiden van groep 7-8 geoefend aan het kerstspel voor de 

Ook daarna kunt u de dienst altijd via deze bovenstaande link terugkijken in het archief. Wij zijn erg benieuwd! 

 

 

Wij willen langs deze weg alle kinderen uit groep 7-8 heel erg bedanken voor hun prachtige kerstspel! Wat fijn ook dat alle ouders/
verzorgers toestemming gaven om dit samen te doen! 

Wat schrokken we van het bericht over de sluiting van de scholen. We zijn maandag heel druk geweest om alles naar voren te halen en 
te zorgen dat we dinsdagochtend het spel konden opnemen. Jullie hebben dit zonder te oefenen meteen voor de camera gedaan. Als een 
echte “filmcrew” zijn we aan de slag gegaan, best spannend, want het was voor iederéén een nieuwe ervaring, maar het ging heel erg 
goed!! Bedankt jongens en meiden: jullie zijn kanjers! Ook willen wij Dinie Bouwmeester en Sanne Eshuis bedanken. Zonder jullie was dit 
niet gelukt! 

Namens de jeugdraad van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken 

Tineke Franken 

Donderdag 24 december vanaf 19.00 uur op:  https://www.pkneibergen-rekken.nl/index.php/kerkdiensten/kerkdiensten-online. 

 

 
De scholen moesten halsoverkop dicht. Begrijpelijk, maar wel heel jammer. Want het is juist in een periode dat de kinderen en het team 
van de school met de voorbereidingen van het kerstfeest bezig waren. Een mooi feest dat gaat over nabijheid en naar elkaar omkijken. 
Over een licht ontsteken voor mensen die in het donker zitten en voor hen die onze aandacht om welke reden dan ook extra nodig heb-
ben. 
Om de viering toch te laten doorgaan, hebben we speciaal materiaal ontwikkeld voor een kerstviering thuis. Met dit materiaal geven we 
ouders/verzorgers een aantal kant-en-klare activiteiten die kinderen anders in de kerstviering op school hadden uitgevoerd en beleefd. 
Bij de viering voor thuis zit ook het nieuwe kerstprentenboek ‘Op tijd voor het lichtfeest’ van Lynette de Ruijter en Paul Oole. Ouders/
verzorgers kunnen dit mooie e-boek thuis met hun kinderen bekijken en voorlezen. 
Ouders/verzorgers kunnen het materiaal voor de viering vinden via deze url: www.trefwoord.nl/kerst-thuis 
We wensen u alvast hele fijne dagen toe! 
Het Trefwoord Team 
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Van harte welkom in ons team, Pierrette! En een heel fijne tijd met 
veel werkplezier op het Sterrenpalet gewenst!  

 

Amy (Peutergroep Klaashofweg) heeft een zusje gekregen! Zij heet Liz.                                                                                                          
Wij feliciteren Amy en ouders van harte en samen heel veel geluk gewenst!  

 

Afgelopen week heeft u er van alles over kunnen lezen in de krant en in de brief en op de 

kleurplaat die uw kind mee naar huis heeft gekregen. Hardcore Eibergen had een superleuke 

actie voor alle Eibergse basisschoolleerlingen. Helaas moest de actie in een stroomversnelling 

worden uitgevoerd door de lockdown. Hierdoor waren niet alle cadeaus compleet en was er 

niet de tijd om de kleurplaten volledig te kleuren. Wel is de envelop met vouchers en de uitleg 

mee naar huis gegaan. Eén voucher ontbrak hier nog in. Deze vindt u op mijn school onder 

Documenten. Na de lockdown zullen we verder horen over het verloop van deze actie.  
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Beste ouders en verzorgers van de kin-
deren van het Sterrenpalet. 

Ik ben Pierrette Kluivers en sinds 12 no-
vember de vervangende juf van juf Dinie 
voor de groep 4a. Ik  voel me vereerd, om 
tijdelijk de plek van Dinie in te mogen 
nemen, totdat zij hersteld is van de ope-
ratie. Zij is ook de juf van mijn kinderen 
geweest, met meerdere jufs van het Sterrenpalet. Het voelt een 
beetje thuiskomen om hier tussen deze geweldige kanjers te 
mogen werken. Ook de collega's die ik nog niet kende zijn fijne 
collega's, zoals ik de afgelopen periode heb mogen ervaren. 

Ik ben moeder van 4 kinderen, waarvan mijn 2 jongste zoons nog 
thuis wonen. Wij hebben het fijn, samen met onze kooikerhond 
en 2 katten. Ik houd van gezelligheid, mensen (kinderen), natuur 
en loop graag hard. Verder speel ik een beetje piano, houd ik van 
lekker en gezond koken en ben ik heel graag buiten. 

Ik wens u allen fijne kerstdagen en tot in 2021! 

Groeten van Pierrette 


