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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Vandaag vierde Sinterklaas zijn verjaar-
dag bij ons op school. Het was een gezel-
lig feest en iedereen is goed verwend! 
Het was jammer dat u er dit keer niet bij 
kon zijn, maar via de filmpjes en foto’s in 
Mijn School krijgt u er vast een goede 
indruk van! Op die manier hebben we u 
er toch graag bij willen betrekken.  

 

 

De Goedheiligman heeft Nederland nog niet verlaten, maar het volgende feest staat alweer 
voor de deur:  

Op vrijdag 18 december vieren alle kinderen in hun eigen klas het kerstfeest met elkaar en 
met de leerkracht (dus ook de peutergroepen). De kinderen komen die ochtend op het ge-
wone tijdstip naar school. De school is die dag in speciale kerstsfeer gehuld. Zo kan het zijn, 
dat de lampen in de gang en in de lokalen niet branden. Maar er feestelijke kerstverlichting 
straalt. We hopen dat de kinderen ook feestelijk gekleed op school komen. Met hun mooi-
ste kerstkleren aan.  

De kinderen krijgen in de pauze drinken en een kleine versnapering. Misschien goed om wel 
fruit of iets dergelijks mee te geven. 

’s Avonds is er kerstfeestuitzending, waar alle kinderen van ons IKC aan hebben meege-
werkt. U krijgt daarvoor een link, waarmee u vrijdagavond de kerstviering kunt zien. De 
opnames hiervoor zijn al op woensdag 9 december. Dat betekent dat de kinderen al heel 
hard aan het oefenen zijn of gaan oefenen. Het zou heel fijn zijn, als de kinderen op die 
woensdag ook al feestelijk gekleed op school komen. Om de kerstsfeer te benadrukken. 

Dus: uw kind ook graag op woensdag 9 december al in kerstkleding naar school.    En vrij-
dag 18 december weer, maar dan voor de kerstviering in de eigen groep. 

Op deze manier hopen we een fijne kerst te mogen vieren met elkaar. 

Namens de kerstcommissie, Micha, Carolien en Dinie 



In de aanloop naar Kerst is er altijd extra aandacht voor de eenzame ouderen in Ne-
derland. Door het coronavirus en de tijd van sociale afstand is het effect hiervan voor 
iedereen voelbaar. Daarom willen wij samen met alle kinderen een mooie kerstkaart 
knutselen en versturen naar iemand die een extra warme kerstgroet verdiend. Dit kan 
zijn naar iemand die ze al heel lang niet hebben gezien of die ze bijvoorbeeld heel 
graag een knuffel zouden willen geven, maar dit niet kan vanwege alle maatregelen. 
Samen versturen we een beetje liefde via de brievenbus! 

Daarom willen wij u vragen om uw kind(eren) een envelop met daarop het adres én 
een postzegel mee naar school te geven.              

Graag uiterlijk 11 december, zodat wij de kaarten op tijd op de bus kunnen doen. 

 

Onder Documenten op Mijn School vindt u een nieuwe beslisboom met betrekking tot 

Covid-19. Deze geeft duidelijker dan de vorige beslisboom weer, wanneer uw kind wel 

of niet thuis moet blijven.  

 

Deze week spelen de kinderen de volgende spellen:  

• Geel: verspringen  

• Rood: kingen 

• Oranje: rond de tafel, kat en muis, volleybal-lijnbal 

 

 

Hoe leuk is dat: Piet zorgt ervoor dat ook de kinderen die ziek thuis zijn van het Sinterklaasfeest op 

school mee kunnen genieten! 
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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! 



We kregen in de afgelopen week een melding van hoofdluis. De ouders van de betreffende groep zijn op de hoogte 

gebracht. Dat betekent dat het goed is om alert te blijven op het voorkomen van hoofdluis. In verband met corona 

kunnen we op school 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 

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. 

Voor wie hiervoor nog belangstelling heeft: Rick Rooiman (stagiaire gym) organiseert opnieuw een leuke, sportieve activiteit: “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 be-
dragen €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. 

Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar het vorige Letterpalet (zie Documenten op Mijn School). 

 

Beste ouders, 

Zoals jullie reeds eerder hebben kunnen lezen is de MR voornemens uit te breiden. Inmiddels hebben twee ouders aangegeven zitting te 
willen nemen in de MR. In een document op MijnSchool (MR: Kandidaten Verkiezingen) stellen zij zich aan u voor. 

Op 8 januari 2021 is de verkiezingsdatum en tevens de datum waarop de stemming sluit. Eerder stemmen is uiteraard ook mogelijk. 
Indien u een stem wilt uitbrengen kan dit door een e-mail te sturen naar mr@sterrenpaletvco.nl. De ouder met de meeste stemmen zal 
vervolgens toetreden tot de MR. 

 

 
Er zijn geregeld vragen over de ventilatie en het ventilatiesysteem in ons gebouw. Lieke, verantwoordelijk voor Huisvesting bij VCO, heeft 
een korte uitleg geschreven over hoe ons ventilatiesysteem werkt:   

Er zijn in totaal vier ventilatiesystemen, zie onderstaande afbeelding: 

 

 

 

 

 

 

 

Op het Sterrenpalet is er sprake van een ventilatiesysteem met een mechanische toe- en afvoer. De hoeveelheid verse lucht die toege-
voegd wordt en de hoeveelheid vervuilde lucht die uit de lokalen worden afgevoerd, zijn goed in balans. De toevoer en afvoer van de lucht 
gebeurt via roosters in het plafond van elk lokaal. De geldende ventilatie voldoet aan de klimaatklassen B (Goed) conform Frisse Scho-
len.    
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Afgelopen dinsdag was er weer een digitale koffie-inloop. Het was leuk dat er op deze manier even tijd was om met elkaar in gesprek te 
gaan. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op maandag 4 januari. We starten om 8.30 uur. Uiteraard kunt u ook later dan 8.30 uur aansluiten. 
Er is dan tevens de gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en om eventjes bij te praten. Helaas kunnen we u niet zelf 
onze lekkere koffie aanbieden, vergezeld van ons traditionele kniepertje, maar het lukt u vast om daar zelf voor te zorgen.  

Als u wilt aansluiten, moet u zich hiervoor aanmelden via de Agenda op Mijn School, zodat geregistreerd staat wie zich aansluit bij deze 
bijeenkomst. 

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.  

 

De peutergroepen en de groepen 1, 1/2 en 2 hebben een erg leuke pietenmorgen gehad. De 

kinderen van groep 8 haalden de 

kinderen op uit de klas en in groep-

jes werden er allerlei activiteiten 

gedaan: pepernoten sjoelen, mutsen 

maken, spelletjes doen, pakjes mik-

ken, buiten een parcours lopen. Aan 

het eind van de morgen kregen alle 

kinderen een speculaasje(verpakt), 

omdat we helaas dit jaar geen pepernoten konden bakken. 

Vrijdag was er pietengym en iedereen kreeg een heus pietendiploma  

 

Ook bij de peutergroepen hebben we meegedaan met de Pietenmorgen. Aan de Klaashofweg was de gymzaal omgetoverd tot een Sint-

speellokaal. De gezellige Sinterklaasmuziek stond aan en er mocht gedanst worden! Kinderen konden pepernoten mikken in bakjes, en 

een mooie kleurplaat kleuren. In de grote stoomboot konden de peuters klimmen en glijden. Vervolgens balanceren over de golven van de 

zee… wat knap! Ook mochten de peu-

ters over het dak lopen om pakjes in de 

schoorsteen te mikken. Tot slot kregen 

de kinderen een lekker speculoos koekje 

en een beker chocomelk. Het was een 

heerlijke speelochtend! 
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Van harte welkom in ons team, Kimberley! En een heel fijne tijd met 
veel werkplezier op het Sterrenpalet gewenst!  

 

Op de BSO is Sophie begonnen. Wij wensen jou veel speelpleier op de 
BSO! 

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 gevon-
den voorwerpen langer te bewaren. 

 

Wij hebben vorige week afscheid genomen van Sep, Faas en Loek. Zij zijn verhuisd en gaan nu naar hun nieuwe school en opvang in hun 
nieuwe woonplaats. Samen met jullie ouders een goede tijd daar gewenst, Sep, Faas en Loek! We zullen jullie missen.   

 

Een aantal gezinnen en teamleden hebben de afgelopen week te maken gehad met het overlijden van een dierbare.  

We willen iedereen die met een overlijden te maken heeft of pas heeft gehad heel veel sterkte wensen voor nu, maar zeker ook voor de 
toekomst. 

Het team van het Sterrenpalet

 

De Eibergse IJsvereniging heeft het volgende bericht op hun Facebook-pagina geplaatst: 

De Algemene Ledenvergadering gaat dit jaar in verband met de coronasituatie niet door. 

Alle evenementen die dit seizoen zouden plaatsvinden, zoals de Avond4Daagse en het schoolschaatsen, hebben we helaas moeten afge-
lasten. 

We hebben besloten dat de huidige leden, volwassen en jeugd, voor het komende seizoen 2020/2021 geen contributie hoeven te betalen. 
Bewaar je seizoenkaart 2019/2020!! 

Nieuwe leden zullen wel contributie verschuldigd zijn. 

Dit betekent dat de kinderen die vorig jaar een lidmaatschapskaart hebben aangeschaft voor de vereniging nog een jaar langer lid kunnen 

blijven. 

Diegenen die alsnog lid willen worden van de Eibergse IJsvereniging kunnen dit tot uiterlijk 11 december doorgeven aan Mirjam Lefering 
(m.lefering@vco-oostenederland.nl), onder vermelding van de naam van uw kind en zijn/haar groep. Met een lidmaatschapskaart van de 
Eibergse IJsvereniging kan uw kind niet alleen – zodra er ijs ligt – schaatsen op de schaatsbaan, maar is deelname aan de avond4daagse 
ook nog eens gratis. 
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Hallo! 

Mijn naam is Kimberley Bollerman. Ik ben 25 jaar, kom uit Eiber-
gen en heb net de opleiding Pedagogiek afgerond. Sinds midden 
november ben ik de nieuwe medewerker van de BSO. Ik vind het 
geweldig om de kinderen een leuke middag te bezorgen waarin 
ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Ik haal ple-
zier uit het werken bij het Sterrenpalet, omdat het werken met 
kinderen mijn passie is. Als ik hen een leuke middag kan bezor-
gen, is mijn dag ook goed. Ik heb erg veel 
zin om alle kinderen en ouders beter te 
leren kennen en er samen een mooie, 
leerzame en vooral leuke tijd van te ma-
ken! 

Kimberley Bollerman 
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