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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Zoals we allemaal hebben gehoord afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie mogen 

maandag de scholen weer open. Ook de komende tijd zullen we ons aanpassen op 

school om te proberen de besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daar zijn we 

weer samen verantwoordelijk voor. De richtlijnen zoals ze gelden voor het Sterrenpalet 

kunt u vinden in het document op mijn school. Hier staat ook de organisatie rondom 

halen en brengen beschreven.  

Het waren intensieve weken waar op we terugkijken. Waarbij een ieder zo goed mogelijk 

binnen zijn of haar mogelijkheden en situatie het werk heeft uitgevoerd. Dat heeft weer 

heel veel gevraagd van een ieder. Heel erg bedankt voor al jullie inzet tijdens het bege-

leiden van de kinderen. Fijn om de betrokkenheid telkens te merken. 

We kunnen ons voorstellen dat u de afgelopen weken bepaalde dingen heeft gezien bij 

uw kind die u ons graag wilt laten weten. Deze overdracht van het thuiswerken vinden 

wij erg prettig. U kunt hiervoor altijd een berichtje sturen naar de leerkracht van uw 

kind. Zo kunnen we op school weer verder met dat wat u thuis heeft gezien en gemerkt, 

om zo samen de ontwikkeling van alle kinderen weer voort te zetten op school.  



In de jaarplanning stonden voor de week van 15 februari de 10-minuten-gesprekken en rapporten gepland. Door de lockdown en het 

thuisonderwijs hebben wij besloten om dit te verplaatsen naar de weken na de voorjaarsvakantie.  
Graag willen we de komende 2 weken gebruiken om goed in beeld te brengen wat het effect van het thuisonderwijs is geweest voor de 

kinderen en willen we onze tijd gebruiken om in te zetten op groepsvorming, net als wat we altijd aan het begin van een nieuw schooljaar 

doen. Wij vinden het wel belangrijk om in de weken na de voorjaarsvakantie de toetsen af te nemen om weer een uitgangspunt te heb-

ben voor het laatste deel van dit schooljaar en zo de doelen behorende bij elke jaargroep te gaan behalen. Na de toetsafnames worden 

dan ook de rapporten geschreven en plannen we de 10 minuten gesprekken.  
Mocht u naar aanleiding van het thuisonderwijs graag voor de vakantie met de leerkracht in gesprek willen, dan kunt u dit altijd laten 

weten. Dan plannen we daar een afspraak voor in. En zoals uiteraard mag de terugkoppeling van het thuisonderwijs ook altijd in een 

berichtje naar de leerkracht.  

 

De digitale ontmoetingen die wij organiseren zijn ook bedoeld voor de ouders van de peuter- en opvang-

kinderen. Dit zal bij u minder bekend zijn, maar ook uw kind(eren) heeft/hebben een mailadres van onze 

school waarmee u kunt aansluiten bij bijvoorbeeld de digitale koffie-inloop. 

Het mailadres hiervoor is als volgt samengesteld: eerste lettervoornaam punt achternaam 

@sterrenpaletvco.nl  (bijvoorbeeld: p.puk@vco-oostnederland.nl). 

Wij zien ook jullie graag bij onze digitale ontmoetingen! 

 

 

Zoals we u al hebben verteld, geldt voor zwangeren vanaf 28 weken dat zij alleen werk kunnen verrichten op afstand van 1,5 meter van 

iedereen, dus ook van de kinderen.  

Voor juf Marit is dat moment nu aangebroken. Daarom zal zij vanaf maandag niet meer voor de klas staan.  Zij blijft wel betrokken bij de 

groep en doet werkzaamheden voor de groep op online voor de komende week. Waarnaar haar verlof dan zal ingaan. Juf Janna gaat op 

de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lesgeven aan groep 1-2B. Juf Carolien blijft op de woensdag de juf van groep 1-2B. Juf Janna 

heeft tijdens de noodopvang al een aantal kinderen ontmoet en daarvoor ook, omdat ze het afgelopen halfjaar al in andere groepen op 

Het Sterrenpalet heeft lesgegeven. We wensen Janne en de groep veel plezier! 

 

Normaalgesproken controleert onze "luizenpluisgroep” de kinderen op hoofdluis bij terugkeer op school na een vakantie of langere tijd 

van afwezigheid. 

In verband met corona kunnen wij dit niet uitvoeren. Wilt u daarom zelf blijven controleren? Op welke manier u dat kunt doen, kunt u 

lezen in het document hierover onder Documenten op Mijn School. 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, zo kunnen wij elkaar toch samen helpen om 

luisvrij te blijven. 

 

Juf Naomi is moeder geworden van een dochter! Ze heet Romy. We zijn heel blij voor Naomi en Torsten en na-

tuurlijk dat Elisa een zusje heeft gekregen. 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 

hun adres vermeld staat. 
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Onze school biedt een inhaal- en ondersteuningsprogramma aan aan kinderen die door de coronatijd in het voorjaar een achterstand 
hebben opgelopen. 

Dit programma wordt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs geëvalueerd door de onderzoeksinstituten LEARN! (Vrije Universiteit 
Amsterdam) en ROA (Universiteit Maastricht). In dit onderzoek brengen de instituten niet alleen de effecten op leren, maar ook de effec-
ten van deze programma's op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart. Voor aanvullende informatie over dit onderdeel 
van het onderzoek verwijzen wij u naar hun website en naar de bijgesloten brief. 

Wij vragen u (ook als uw kind(eren) geen gebruik maakt/maken van dit programma) of u een korte vragenlijst wilt beantwoorden. Het 
invullen duurt ongeveer een kwartier. 

U kunt de vragenlijst openen via deze link:  https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2aYkKvwAXAMMH6l 

 

Afgelopen maandag is de instroomgroep, groep 0C, 
officieel begonnen. Deze groep is gehuisvest in ons 
pand aan de Klaashofweg. Voor de kinderen die 4 jaar 
zijn geworden en ernaar uitkeken om naar de basis-
school te gaan, is het jammer dat ze niet gelijk echt 
naar school konden Maar vanaf maandag kunnen ze 
dan ook echt beginnen in hun mooi ingericht lokaal met 
hun juffen Henriëtte en Marga. We wensen jullie een 
heel fijn schooljaar met elkaar.  

 

 

Vorige week ontvingen de ouders van wie een zoon/dochter in de komende tijd 4 jaar wordt een brief van de gemeente met informatie 

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).  

 

Wellicht heeft u de film en vlog al langs zien komen. Wij hebben om een indruk te geven van ons kind-

centrum en ons onderwijs verschillende vlogs gemaakt. De komende weken zult u elke dag op facebook 

een vlog voorbij zien komen van 1 van de collega’s van het Sterrenpalet.  
De film waarmee een impressie wordt gegeven staat ook sinds afgelopen weekend online  

(www.sterrenpaletvco.nl). Dit alles is ook te vinden op ons Youtube kanaal (https://www.youtube.com/

results?search_query=sterrenpalet). 

 

 

Op woensdag 13 januari hadden we onze 5e studiedag van PBS. We begonnen deze digitale middag met het delen van drie positieve din-

gen van dit jaar.  

We hebben het die dag over interventies gehad en hoe we deze kunnen inzetten. De basisinterventies doen we voor alle kinderen. Dit zijn 

bijvoorbeeld heldere gedragsverwachtingen en het minimaliseren van de aandacht van ongewenst gedrag. Daarna hebben we gekeken 

naar stappen die we kunnen nemen als blijkt dat de basisinterventie niet het gewenste gedrag bij de leerling oplevert. De vervolginter-

ventie sluit aan bij de behoefte van de leerling zodat de leerling na deze interventies uiteindelijk weer genoeg heeft aan de basisinterven-

ties. Een vervolginterventie kan bijvoorbeeld een individuele beloningskaart zijn met daarop de gedragsverwachtingen die de leerling ver-

der gaat ontwikkelen.  

Het was een interactieve en leerzame middag waarbij we weer geïnspireerd zijn om deze werkwijze van PBS toe te passen in school. 

 

Het was fijn om afgelopen maandagavond een aantal ouders online te spreken tijdens de koffie inloop.  

De volgende koffie inloop is op maandag 1 maart. We gaan ervanuit dat ook deze koffie inloop digitaal gaat zijn.  
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Van 22 februari t/m 26 februari is de school gesloten wegens de voorjaarsvakantie. 

 

Helaas kan het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. 

 

In groep 0C verwelkomen we Vigo en Saar.  Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op 
school!  

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

Op de BSO zijn Emy en Lotte begonnen. Wij wensen jullie, samen met jullie ouders, een heel fijne speel- 
en leertijd toe! 

 

Afgelopen paar weken zijn zowel juf Dinie als juf Jobke geopereerd. We wensen hen een heel voorspoedig 
herstel en hopen dat ze snel weer op het Sterrenpalet aanwezig kunnen zijn. Wilt u hen een kaartje sturen 
dan kan dat naar het adres dat u terugvindt op Mijn School. 

 

Deze week nemen wij afscheid van juf Elise Klein Tuente bij de opvang-/peutergroep. Zij 
heeft een nieuwe baan gevonden bij een ander kinderdagverblijf. 

Elise, we willen jou bedanken voor al je liefdevolle inzet voor de kinderen en wensen jou 
alle goeds voor de toekomst! 

De afgelopen tijd hebben we afscheid genomen van een aantal stagiaires. 

Raúl Castilla Perez (groep 8) 

Romee Esselink (groep 1/2b) 

Landuan van Dijk (groep 5/6) 

Jolijn Bomers (groep 3a) 

Allemaal bedankt voor de dingen die jullie voor de groep(en) hebben gedaan! Succes bij alles wat jullie in de toekomst gaan doen! 
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U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Brief Inhaal- en ondersteuningsprogramma 


