
IKC het Sterrenpalet 

Prins Bernhardstraat 6 

7151 DG Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 

www.sterrenpaletvco.nl 

 NUMMER 9 

Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Deze eerste nieuwsbrief van dit nieuwe jaar willen we graag beginnen met de beste wensen voor u en uw kind(eren) voor 2021! Wat zijn 
we anders begonnen dan we graag gewild hadden. Maar daarmee hebben we één doel met ons allen: dat we samen gezond mogen blij-
ven en we kunnen spreken van het creëren van een veilige en gezonde maatschappij voor iedereen!  

De eerste week ‘thuisonderwijs’ zit erop. We hebben bewondering hoe u alles weet te combineren met uw werk of andere dingen die u 
bezighouden. Bedankt voor al uw inzet om de kinderen te helpen met hun thuiswerk! Het is fijn dat dat zoveel mogelijk door kan gaan 
om zoveel mogelijk de doelen van dit schooljaar toch te halen, zodat de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk door kan gaan. Met 
ons allen, u en wij als school samen, doen we ons best, maar (zo mogen we ook tegen elkaar zeggen): wat lukt, dat lukt en wat niet lukt 
lukt niet, we hoeven daarin ook niet meer te verwachten dan mogelijk is.  

Maandag en dinsdag hadden we helaas enige opstartproblemen, omdat we niet konden inloggen in Zuluconnect en ook andere systemen 
haperden. Het internet was blijkbaar zwaarbelast, wat we ons kunnen voorstellen in deze situatie. Daar is op in gesprongen door de net-
werkbeheerders en sinds woensdag ondervinden we hierin gelukkig geen problemen meer. We begrijpen dat de technische kant en het 
overzicht soms best ingewikkeld kan zijn. We proberen zo duidelijk mogelijk de stappenplannen hiervoor te beschrijven. Mocht het daar-
mee toch nog niet lukken, laat dit dan gerust weten, dan proberen we u te helpen.  

Door de overheid is bepaald dat de scholen in ieder geval tot en met volgende week vrijdag dicht zullen blijven. Er wordt in het nieuws al 
geschreven en gesproken over verlenging van de periode, maar daarover horen we dinsdag meer. Mochten we met de verlenging te ma-
ken krijgen, dan vervolgen we de werkwijze zoals nu.  

We hopen dat u, ondanks de afstand, ons toch weet te vinden via de digitale wegen. Uw vragen en opmerkingen zijn net als anders ook 
nu van harte welkom! Juist in deze periode hopen we ook voor elkaar van betekenis te zijn! Heel veel succes en sterkte in uw situatie! En 
hopelijk over niet al te lange tijd in het echt weer tot ziens!  



Juf Lynn is moeder geworden van een dochter! Ze heet Felí. We zijn heel blij voor Lynn en Wouter. Van harte 
gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst!                                                                                                           
Mocht u hen willen feliciteren door middel van een kaartje dan verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op Mijn 
School waarin het adres vermeld staat.  

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 écht niet lukt, is het mogelijk een 
beroep te doen op de noodopvang. Extra personen vangen de kinderen dan 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.  

Wilt u uw kind(eren,) die gebruik maken van de noodopvang, gewoon hun fruit en lunchpakket meegeven? En ook hun schoolwerk? Dat 
proberen wij hen zoveel mogelijk tijdens de opvanguren te laten maken. Het is geen situatie zoals normaalgesproken op school, dus wij 
kunnen niet garanderen dat altijd alles lukt. 

Met de opvang die u thuis zoveel mogelijk creëert en als het niet anders kan de aanvulling van de noodopvang, proberen we deze periode 
samen zo goed mogelijk door te komen.   

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?  

Als u, als ouders, uw persoonlijke gegevens wijzigt in Mijn School, ontvangen wij daarvoor een wijzigingsverzoek. De gegevens die in Mijn 
School staan, worden namelijk vanuit de leerlingenadministratie gehaald en daarom kunt u wel wijzigingen invoeren, maar daarvoor 
moeten wij eerst toestemming verlenen. 

Nu wij in de lockdown zitten, merken wij dat de stroom met wijzigingsmails toenemen, maar daar zitten ook wijzigingen bij die wij niet 
kunnen doorvoeren. Daarom even een korte uitleg. Bij uw kind(eren) staan geen gegevens voor mail of mobiele telefoon omdat uw kind 
daarover niet beschikt. 

Ook kunnen de (mobiele) telefoonnummers alleen worden ingevoerd met tussenstreepje, dus 06-xx en 0545-xx.  Soms hebben ouders 

Mijn School geopend met het mailadres van hun partner. In dat geval is het onmogelijk om de naam van de vrouw te wisselen voor die 

van de man of omgekeerd. De enige oplossing is het account deactiveren en een nieuwe inlog aan te vragen. Hiervoor kunt u terecht bij 

Mirjam (admin.sterrenpalet@vco-oostnederland.nl).                                                                                                                                                         

Als u een nieuw e-mailadres heeft gekregen, willen wij u vragen om dit ook even via bovengenoemd mailadres door te geven aan Mirjam 

dan past zij dit centraal aan. 

In de lockdownperiode ontvangt u dagelijks een notificatiemail van Mijn School. Voor sommige ouders zal hier niets in staan, voor ande-

ren bevat die juist wél weer informatie. Wij kiezen voor een dagelijkse update zodat wij u in deze periode zo goed mogelijk en zo snel 

mogelijk van alle ontwikkelingen op de hoogte kunnen houden. Zodra de scholen weer starten, zal de notificatiemail weer standaard op 

vrijdag worden verzonden. 
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In december heeft u, als het goed is, een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het tevredenheidsonderzoek 
van Scholen met Succes.  Mocht u geen mail hebben ontvangen, horen wij dat graag. Dan zorgen wij ervoor dat 
u alsnog een uitnodiging ontvangt. 

U kunt het onderzoek nog tot 25 januari invullen. 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! 

 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen en in overleg met onze directrice en het VCO bestuur, hebben wij helaas moeten beslissen 

dat onze leerlingen weer géén oud papier ophalen op woensdag 27 januari. Ook is het niet mogelijk om oud papier te brengen op school. 

We hopen op uw begrip en hopen dat we 17-03-2021 wel weer op pad kunnen om oud papier op te halen! 

 

Op woensdag 3 februari stond voor onze school een Open Huis gepland voor ouders van een kind dat dit schooljaar 4 jaar zal worden.  

Dit kan vanwege het coronavirus helaas niet doorgaan op de manier zoals wij dit gebruikelijk organiseren door letterlijk onze deuren 
open te zetten.  We willen proberen om belangstellende ouders op een andere manier een kijkje in de school te kunnen laten nemen, 
maar voor een indruk van de school in bedrijf moet eerst de lockdown voorbij zijn. Gelukkig staat er op de website al de nodige informa-
tie. Mocht u mensen kennen in uw omgeving die zich aan het oriënteren zijn voor een school- of opvangkeuze, dan zou u hen hierop kun-
nen attenderen. Ook kunnen wij een informatietas bij hen bezorgen. Hiervoor kan er contact opgenomen worden met Ineke (06-
12643247 / i.neerhof@vco-oostnederland.nl). Ook blijft het mogelijk om een afspraak te maken voor een bezoek aan de school. Ook 
hiervoor kan er contact worden opgenomen met Ineke.  

Links achter op de parkeerplaats van ons IKC, staat een kledingcontainer van Curitas. Door het textiel in deze kledingcontainer te doen, 

ben je verzekerd van een duurzame verwerking van je oude kleding én steun je Stichting Pax kinderhulp én onze school! Want dankzij 

jouw bijdrage ontvangen wij als school & ouderraad een financiële bijdrage per kilogram opgehaald textiel, waarmee we weer mooie din-

gen voor onze leerlingen kunnen doen!  

Wij krijgen vragen over wat er precies in de kledingcontainer mag. Er mag in de textielcontainer: 

• Alle kleding 

• Huishoudtextiel 

• Beddengoed, ook dekens en dekbedden 

• Schoenen ( per paar gebonden) 

• Handtassen 

• Hoeden, petten 

• Lederwaren 

Alles graag in een goed afgesloten zak in de container doen. Op die manier wordt de kwaliteit van het textiel zo hoog mogelijk gehouden. 

Het is voor ons natuurlijk ook fijn als u familie, vrienden, buren over deze kleding inzameling verteld. Hoe meer textiel en schoeisel er 

wordt ingeleverd, hoger de opbrengst. De kleding container staat er het hele jaar, u kunt er dichtbij parkeren en het levert echt een mooie 

bijdrage op voor onze leerlingen! 

 

 

Wauw, wat hebben met elkaar van de herfstvakantie tot de kerstvakantie een mooi bedrag voor Catherine bij el-
kaar gespaard. Deze keer was het €133,20. Iedereen heel erg bedankt voor het meesparen! 

                                                                                                                         Ons sponsorkind Catherine uit Oeganda 
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Afgelopen maandagavond was er een digitale nieuwjaarsinloop. Het was fijn dat er, ondanks dat we niet fysiek bij elkaar konden zijn, op 
deze manier toch even tijd was om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar een voorspoedig 2021 toe te wensen! Leuk was het om el-
kaar op dit andere tijdstip, op de avond, digitaal te ontmoeten, waardoor er meer ouders de gelegenheid hadden om aan te sluiten. We 
hebben uitgesproken dat we om die reden dit tijdstip nog wel eens vaker hiervoor aan kunnen houden. Afhankelijk van welke mogelijkhe-
den we de volgende keren hebben, laten we in de volgende nieuwsbrieven weten hoe en wanneer de volgende koffie-inlopen plaats zul-
len vinden.  

 

 

In groep 1A verwelkomen we Lotte en Tess.  Wij realiseren ons dat dit een heel rare start is van jullie 
schooltijd, zo midden in de lockdown, en hopen jullie gauw op school te kunnen ontvangen.                                       
Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school!  

Bij de peutergroep verwelkomen we Tyler en bij de opvang komt Nora af en toe een dagje spelen. Wij 
wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe!  

 

 

Charity (groep 5) heeft in december een broertje gekregen. Hij heet Luca. We zijn heel blij voor Charity en haar 
ouders. Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

 

Vanaf volgende weer start de Sport Federatie Berkelland met de SFB winterspelen. Per kern starten zij een kernapp waarin zij de activi-
teiten (denk aan voetbal, bootcamp, survival of andere leuke activiteiten die deelnemers in de app graag willen doen) promoten en waarin 
deelnemers zich per keer aan kunnen melden.  

Waar zullen we activiteiten gaan organiseren?  

• Borculo - Pannakooi  

• Eibergen - FC Eibergen 

• Ruurlo - vv Ruurlo 

• Beltrum - VIOS 

• Neede - SC Neede 

• Rekken - kunstgrasveldje 

Je kunt je via www.sjorssportief.nl aanmelden om in de kernapp(WhatsApp) toegevoegd te worden. Hierin zullen de SFB buurtsportcoa-
ches een activiteit, dag en tijdstip voorstellen. Wil je meedoen? Dan stuur je een duimpje omhoog, zodat de SFB buurtsportcoach weet 
dat er genoeg animo is. Genoeg duimpjes? Dan gaat de activiteit door!  

Mocht je meer informatie willen over de SFB Winterspelen? Stuur dan een mailtje naar info@sportfederatieberkelland.nl  
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