
IKC het Sterrenpalet 

Prins Bernhardstraat 6 

7151 DG Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 

www.sterrenpaletvco.nl 

 NUMMER 10 

Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Deze week liet de overheid weten dat de scholen komende maandag nog niet open mogen en de lockdown verlengd wordt tot 9 februari. 
We begrijpen deze keuze in verband met de berichten over de ontwikkelingen van het coronavirus en het belang van de veiligheid en ge-
zondheid van ons allen, maar toch is het elke keer even slikken om zo'n bericht te horen of lezen. Deze tijd vraagt veel van ons allemaal, 
ook van u! Gelukkig horen we steeds dat u het thuisonderwijs goed geregeld vindt. En als iets niet lukt, proberen we met raad en daad bij 
te staan, we hopen dat u dat ook zo ervaart. Voor de kinderen is het een lange tijd om niet naar school te gaan en hun klasgenootjes te 
zien. Gelukkig zijn er in alle groepen de Meet-momenten om elkaar toch te ontmoeten. En niet alleen dat, ook worden er instructies ge-
geven en allerlei activiteiten gedaan via het scherm. Tot de voorleesactiviteiten van de Voorleesdagen toe! U leest hierover in deze 
nieuwsbrief. 

Overal groeien de aantallen kinderen in de noodopvang. Daarom deden de besturen in een brief van vorige week de oproep om zo terug-
houdend mogelijk te zijn in het doen van een beroep op de noodopvang. Deze brief vindt u onder Mijn Documenten. Het is fijn om de 
medewerking hierin te merken en we hopen dat we samen ook in de komende weken het aantal beperkt kunnen houden om te voorko-
men dat er knelpunten ontstaan in de organisatie van het afstandsonderwijs. Dus wanneer u, ook in het geval van een cruciaal beroep
(en), de mogelijkheid ziet voor eigen opvang of alsnog ziet, ook als u uw kind(eren) al heeft opgegeven voor de noodopvang, dan zijn we 
daar heel blij mee. Maar heeft u een cruciaal beroep en heeft u écht geen opvang voor uw kind(eren), dan kunt u hen opgeven voor de 
noodopvang voor de uren die nodig zijn bij Ineke, telefonisch of via de app (06-12643247) of via de mail (i.neerhof@vco-oostnederland.nl) 
of Mijn School. Ook is dat mogelijk via het mailadres van de opvang (kovsterrenpalet@kinderdomein.nl).  

De voorleesdagen hebben een toepasselijk en bemoedigend thema voor deze periode: Je kan het! En daarmee willen we de kinderen en 
ook u bemoedigen: Jullie kunnen het! Soms is er even een dipje of een lange dag tussendoor. Dan lukt het even niet allemaal... iedereen 
herkent dit vast. Maar samen gaan we ervoor en helpen we elkaar er doorheen: we kunnen het! En zien we de kleine mooie dingen die 
deze tijd ons brengt! Heel veel succes, sterkte en geduld gewenst voor de komende weken en hoe langer de tijd duurt, des te meer kijken 
we uit naar het moment dat we weer samen zullen zijn! Daar doen we het voor! Dus tot hopelijk gauw ziens en tot die tijd blijven we 
elkaar digitaal zien en spreken en maken we samen van deze periode toch een onvergetelijke unieke tijd!  
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Op 1 februari begint officieel de instroomgroep. Voor de kinderen die in deze groep beginnen, 4 jaar worden en ernaar uitkijken om naar 
de basisschool te gaan, is het jammer om niet gelijk echt naar school te kunnen gaan. Maar ook voor hen is het mogelijk om vanaf 1 fe-
bruari met de juffen contact te hebben via Meet en als ze dat graag willen mee te doen met de activiteitjes die als ideeën op de padlet en 
Mijn School komen te staan.  

We wisten al dat juf Henriëtte op de maandag, dinsdag en woensdag de leerkracht van de instroomgroep wordt. Nu is ook bekend wie er 
op de donderdag en vrijdagmorgen komt. Dat is juf Marga Menkehorst. We kennen haar, want zij heeft vorig jaar een hele tijd op het 
Sterrenpalet ingevallen in één van de kleutergroepen van toen. We vinden het heel fijn dat zij de komende tijd ook bij ons in de instroom-
groep wil komen werken! Zij stelt zich in een apart stukje zelf even voor.  

Wat we ook nog steeds niet konden vertellen was waar het lokaal van de instroomgroep zou komen. We waren bezig om die heel dichtbij 
ons gebouw te krijgen. Daar waren ook verschillende opties voor, waarover we gesprekken voerden. Ondanks alle gesprekken en alle 
moeite is het helaas niet gelukt om het lokaal bij ons schoolgebouw te realiseren en werden we vlak voor de kerstvakantie geconfron-
teerd met het bericht naar een andere oplossing te moeten gaan kijken. Gelukkig beschikken we over ons gebouw aan de Klaashofweg 
dat ook nog heel dichtbij staat. Voor ons voelt dat als het verlengde van ons hoofdgebouw, omdat je er gemakkelijk even heen loopt en 
ook weer terug. Tot nu toe zit daar één van onze peutergroepen, die met veel plezier gebruik maakt van het gebouw. Het andere lokaal 
staat overdag nog leeg. Dat wordt nu zo ingericht dat het ook een kleuterlokaal is. Ondanks dat het een teleurstellend bericht was dat er 
bij ons hoofdgebouw geen extra lokaal gecreëerd kon worden, zien we nu toch ook mooie kansen in de oplossing die we gevonden heb-
ben. Hoe leuk is het dat we in het gebouw de doorgaande lijn van de peuter- naar de kleutergroep kunnen versterken. De startende kleu-
ters beginnen met een kleine groep op een kleine locatie, die ze in veel gevallen al kennen. Ook is voor hen de BSO niet gelijk op een an-
dere plek, want de BSO blijft ook op deze locatie. En de kinderen leren toch het hoofdgebouw kennen, omdat we hebben bedacht dat ze 
daar wel twee keer per week met juf Henriëtte en juf Marga heengaan om samen met de andere kinderen te spelen. Op die manier leren 
ze toch geleidelijk hun toekomstige plek kennen, waar ze nu vanaf het nieuwe schooljaar heen zullen gaan. Knelpuntjes die ontstaan 
doordat de groep op een andere plek zit, lossen we op. Zo zijn er ruime ophaaltijden aan de ouders aangeboden om in het geval van het 
ophalen van meer kinderen van het gezin rustig de tijd te hebben om de kinderen op beide locaties op te halen. En mocht u tegen andere 
knelpunten aanlopen, dan horen we het graag, om ook die samen op te lossen.  

We wensen de kinderen en juf Henriëtte en juf Marga een heel fijne tijd samen!  

 

Dag leerlingen en ouders van groep 0-1c, met ingang van 1 februari mag ik, Marga Menkehorst, op donderdag en vrij-
dag jullie juf en leerkracht zijn. Vorig jaar heb ik al een tijdje op het Sterrenpalet, ook in een kleutergroep, gewerkt. Ik 
vind het dan ook heel fijn dat ik terug mag komen. Samen met jullie en juf Henriette wil ik er een gezellig half jaar 
van maken, waarin plezier en nieuwe dingen leren hand in hand gaan. Ik verheug me op de eerste schooldag al blijft 
het voor ons allemaal, denk ik, wel een beetje spannend.  

Hartelijke groet, juf Marga 

 

Sinds vorige week vrijdag zijn wij ook te vinden op Instagram:  https://www.instagram.com/ikchetsterrenpalet/ 

Neem eens een kijkje en volg ons. Van harte welkom! 
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Volgende week ontvangen de ouders van wie een zoon/dochter in de komende tijd 4 jaar wordt een brief van de gemeente met informa-

tie over de aanmelding bij de basisscholen. Daarin staat ook hoe er kennisgemaakt kan worden met de verschillende scholen. Dit jaar is 

het door de Corona-maatregelen helaas niet mogelijk om een open huis te houden. Wel is een bezoek op afspraak mogelijk, zowel voor 

school als de opvang. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Ineke (06-12643247/i.neerhof@vco-oostnederland.nl). Ondanks dat 

individuele bezoeken mogelijk zijn, is het in deze tijd dat de scholen en opvanggroepen nog dicht zijn, lastig om een indruk te geven van 

hoe de school en opvang ‘in bedrijf’ zijn en vooral de sfeer te proeven, wat de meeste mensen begrijpelijk het liefste willen. In plaats 

daarvan proberen we die in filmpjes weer te geven, die we binnenkort willen presenteren op onder andere onze website. Ook willen we 

met alle plezier een informatietas bezorgen bij ouders die hiervoor belangstelling hebben. Hiervoor kan ook contact opgenomen worden 

met Ineke, zie voor de contactgegevens hierboven.  

Wij willen u eraan herinneren dat u nog tot 25 januari kunt deelnemen aan het tevredenheidsonderzoek 
van Scholen met Succes. U heeft hiervoor een mail ontvangen. 

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 kwali-
teit van de school aangekeken wordt. Uw mening doet ertoe! 

 

 

 

Afgelopen woensdag 20 januari zijn de Nationale Voorleesdagen gestart! Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf 
nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Het 'Prentenboek van het Jaar' staat centraal tijdens deze dagen 
en dit jaar is dat "Coco kan het!"  

Normaalgesproken starten wij altijd met een toneelstuk geba-
seerd op dit prentenboek, maar dit jaar kon dat helaas niet. Dus 
hebben we een andere manier verzonnen om 'Coco' en het belang 
en plezier van voorlezen toch in de belangstelling te zetten. De 
juffen van de peuters en kleuters hebben digitaal voorgelezen en 
voor de goepen 1 en 2 staan op de Padlets allerlei leuke activitei-
ten rondom Coco en voorlezen.  

De boodschap van het prentenboek is dit jaar wel erg mooi "Je kan 
het!". Dat willen we ook meegeven aan onze lieve kinderen en hun 
ouders..Jullie kunnen het! Daarom hebben we ook een Coco-
speurtocht uitgezet rondom school en een paar straten erom-
heen. Op de school hangt ook de boodschap "Je kunt het", hopelijk 
kunnen we jullie hiermee ook een hart onder de riem steken.  

Verder hangen er op de ramen van school, opvang en enkele huizen ook opdrachten die je samen 
met je kind kan doen of beantwoorden. Deze speurtocht mag natuurlijk iedereen doen! Dus als je 
zin hebt in een ommetje, frisse neus en speurtocht..veel plezier! 
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In groep 0C verwelkomen we Emi, Lisanne en Rutger.  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 ont-
vangen. 

Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school!  

 

 

 

Tot en met 8 januari 2021 kon u uw stem uitbrengen voor een van de kandidaten die namens de ouders in de medezeggenschapsraad 
plaatsneemt. De meeste stemmen waren voor Jeanet Belterman. Zij treedt per direct toe tot de MR. Juf Wendy komt de personeelsgele-
ding versterken. 

  

De medezeggenschapsraad bestaat nu uit:  

Oudergeleding:  

Mariëtte te Kaat (voorzitter)  

Eva Opbroek (secretaris)  

Jeanet Belterman  

  

Personeelsgeleding:  

Naomi Herwing  

Erik Wolterink  

Wendy Voss  
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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  


