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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Het valt ons op dat de kinderen steeds vroeger naar school komen. Het is 
natuurlijk ontzettend fijn dat iedereen zo enthousiast is, maar gezien alle 
maatregelen die wij moeten volgen willen wij u erop wijzen dat kinderen 
pas vanaf 8.05 uur op het schoolplein mogen komen. Dan staan de leer-
krachten ook klaar voor de kinderen en staan er collega’s bij de straat. Wil 
iedereen hier s.v.p. rekening mee houden? 

 

Woensdag 17 maart zal er helaas geen oud papier opgehaald worden 

door onze leerlingen, ouders en grootouders. Dit hebben wij helaas moe-

ten besluiten in overleg met Ineke en het VCO-bestuur. Het ophalen van 

oud papier zoals wij dit gewoonlijk samen met leerlingen, ouders en 

grootouders doen, past niet binnen het coronabeleid omdat er dan teveel 

mensen bij elkaar zijn. 

 

 

Tot de zomervakantie vinden de kleutergymlessen voor de groepen 1A, 
1 / 2 en 2 op donderdagmorgen plaats in de Pickerhal. We zouden er een 
apart bericht over schrijven voor de eerste keer, omdat pas later bekend 
werd of het door kon gaan. Omdat de gymlessen toch geen gevolgen voor 
u als ouders hadden, hadden we dat niet meer gedaan, maar we reali-
seerden ons toen niet, dat u zich afvroeg of de gymschoenen nog op 
school waren, enzovoort. De leerkracht kon alles regelen. Mochten er toch 
schoenen ontbreken of te klein worden, dan hoort u dat van de leerkracht. 
Het is een eindje verder lopen, maar met heel veel plezier hebben de kin-
deren de afgelopen twee weken al gegymd!  

 



 

De corona maatregelen zoals deze afgelopen weken gehanteerd zijn blijven van kracht. Helaas zijn er nog geen verdere versoepelingen 

mogelijk en blijft de BSO ook alleen nog geopend voor noodopvang. De noodopvang van de BSO kunt u aanvragen. 

Wel hebben we besloten om een aantal aanpassingen te doen in het ophalen van de leerlingen. We hoorden en zagen de afgelopen we-

ken dat het ophalen in twee groepen niet het effect had dat wij voor ogen hadden. Hierdoor hebben we besloten om vanaf aanstaande 

maandag 15 maart het ophalen op de volgende manier te organiseren: 

• Alle leerlingen gaan om 14.15 naar huis 

• De ouders van de leerlingen van groep 1a wachten aan de voorkant van de school op het rekenplein op hun zoon/dochter. Hier ko-

men de kinderen vanaf maandag ook naar buiten. 

• De ouders van de leerlingen van de groepen 1/2 en 2A wachten op het schoolplein op hun zoon/dochter (of op een afgesproken plek 

buiten het schoolplein als u dat altijd al deed).  

• De kinderen van groep 1/2 staan bij het ophalen op het klim- en klauterplein aan de linkerkant van het schoolplein. Zij komen door de 

haldeur naar buiten. 

• De kinderen van groep 2a staan op de houtsnippers aan de rechterkant van het schoolplein. Zij komen bij de achteringang naar bui-

ten.  

• De kinderen van groep 3 tot en met 8 gaan zelfstandig naar een met u afgesproken plek buiten het schoolplein en wachten niet sa-

men met de leerkracht op het plein.  

• Wij vragen u om hierbij het looppad aan de zijkant van de school vrij te houden, zodat er een doorstroom ontstaat voor kinderen en 

ouders. Wilt u eraan denken om aan de rechterkant van het pad te lopen?  

 

We blijven u vragen om uw kind(eren) met 1 volwassene op te halen en een mondkapje te dragen als u op het plein komt. Alvast bedankt 

voor uw medewerking.  

 

 

Zoals in het vorige letterpalet is aangegeven gaat juf Joanne de plusklas geven. Dat zal zijn op de vrijdagochtend. Tot we weer live mogen 
werken met groepen door elkaar, zorgt juf dat er elke week een filmpje met opdracht bij de leerkracht van uw kind komt.  

De komende vijf weken gaan we werken aan creatief denken, out of the box-denken. Deze week sluiten we aan bij het thema van Les-
kracht: weer en klimaat. Wat als de seizoenen en het bijbehorende weer in de war zijn? Hoe zou je tuin er dan uit zien? En jij? Wat heb je 
aan? De middenbouw en bovenbouw krijgen een breinbreker en schrijven een fantasieverhaal. Daagt uw kind u ook uit met de breinbre-
ker? Wie weet! 
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Op dinsdag 6 april, van 20.00 - 21.00 uur, bent u van harte uitgenodigd voor onze digitale koffie-inloop.  

Uiteraard kunt u ook later dan 20.00 uur aansluiten. Helaas kunnen we u niet zelf onze lekkere koffie aanbieden, maar het lukt vast om 

daar ook thuis voor te zorgen.  

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.

De 10-minuten-gesprekken om de ontwikkeling en het rapport van uw kind te bespreken, zullen op maandag 29 maart plaatsvinden. 

Deze gesprekken vinden plaats via Google Meet.  

Deze gesprekken zijn ook bedoeld voor de ouders van de peuter- en opvangkinderen. 

Een uitnodiging voor het gesprek ontvangt u volgende week vrijdag 19 maart, waarna u zich hiervoor in kunt schrijven via Mijn School. De 

gesprekken van de peuter- en opvang kinderen zijn op aanvraag bij de pedagogisch medewerksters. Betreffende ouders kunnen dit mon-

deling of via een bericht aangeven.  

Hieronder nogmaals de stappen om in een google meet gesprek te komen:  

• Aanmelden voor het gesprek gaat via Google Meet. Ga hiervoor naar https://portal.zuluconnect.net/  

• Log in met het gekregen sterrenpalet mailadres (mag ook van broertje/zusje).  

• Klik op het icoontje van Google Meet.  

• Klik hier op meetingcode.  

• Typ de naam van het de leerling waarover het gesprek gaat. Het is de bedoeling dat je de voornaam en achternaam van het kind aan 

elkaar intypt (bijvoorbeeld: maritloman). Druk daarna op deelnemen (niet vergeten, anders komt u niet in het gesprek).  

• De leerkracht komt op het tijdstip bij in de vergaderruimte.  

• We voeren het gesprek.  

• We verbreken de verbinding van het gesprek (of de leerkracht doet dit).  

Heeft u nog een gesprek dan klikt u op Terug naar startscherm. U typt de naam van de zoon/dochter in waar u vervolgens een gesprek 

over heeft (op het door u ingeplande tijdstip) De leerkracht komt bij u in de vergaderruimte. 

 

Indien u problemen ondervindt met het inloggen voor een van onze digitale ontmoetingen, kunt u hiervoor contact opnemen met Wendy 

Vos (w.vos@vco-oostnederland.nl). Als u een afspraak heeft gemaakt met juf Wendy om uw probleem op te lossen, wilt u er dan voor 

zorgen dat uw device volledig opgeladen is of dat u een oplader meeneemt. 

 

De kinderen krijgen hun rapport mee naar huis op maandag 29 maart. Zo kunt u tijdens het 10 minuten gesprek meekijken terwijl de 

leerkracht het rapport toelicht. Bij de peuters en de opvang geldt dat het rapport in de week van 29 maart mee naar huis gaat, afhanke-

lijk van op welke dag uw zoon/dochter op ons kindcentrum is.  

Wij ontvangen de rapporten graag voor de meivakantie terug op school. 
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Het team heeft zich woensdagmiddag 3 maart verdiept in de manier van lesgeven binnen de cultuurvakken. Wij zijn als school bezig met 
onderzoekend leren binnen de zaakvakken. Wij willen graag dat kinderen zich op allerlei gebieden ontwikkelen en ook binnen de creatieve 
vakken hun talenten kunnen ontwikkelen. Trainer Karin Kotte heeft ons deze middag begeleid en het volgende heeft zij ons laten ervaren: 

We kennen allemaal de productgerichte didactiek: waarbij je een voorbeeld (Pinterest) namaakt.  
En de vrije expressie: Maak een tekening van je vakantie  

In beide gevallen kun je tegen problemen aanlopen: Bij productgerichte didactiek ontneem je leerlingen om zelf te ontdekken. De ontwik-
keling stagneert omdat keuzes al voor ze zijn gemaakt, oplossingen al bedacht. Bij vrije expressie kan de ontwikkeling stagneren, omdat 
het kind zoveel ruimte krijgt dat het in de comfortzone blijft. Resultaten worden overwegend clichématig. 
 Tussen deze twee uitersten zit de procesgerichte didactiek. 
 Cultuuronderwijs gaat over het geven van betekenis aan de wereld. Bij procesgericht werken wordt de wereld intensief waargenomen, 
verbeeld, onderzocht en beleefd. Gevoelens, ervaringen en ontdekking die daarbij worden opgedaan worden op eigen wijze omgezet in 
een product, in kennis of in een kunstzinnige uiting. 
 Het gaat er niet om dat je de productgerichte didactiek en de vrije expressie niet zou mogen gebruiken, ook deze didactieken kunnen 
waardevol zijn mits bewust toegepast. Het gaat er wel om dat als de buitenste twee didactieken de enige zijn die je inzet, er het risico is 
dat ‘de deuren dichtgaan’ bij leerlingen. Dat creativiteit afgeleerd wordt: “Ik kan dit niet, ik ben niet creatief, dit past niet zo bij mij….” Een 
oppervlakkige vraag / opdracht zorgt meestal voor een oppervlakkig proces en antwoord. 

 

Terugblik Week van Respect en Gekke Haren-dag 

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met de Week van Respect. We begonnen maandag 1 maart 

met de Nationale Complimenten dag en we hebben de week afgesloten met Gekke Haren-dag. In de 

klassen is besproken wat complimenten zijn, wanneer je ze geeft en hoe doe je dat eigenlijk. Het is 

fijn om een compliment te krijgen, maar ook om te geven. 

In de klas zijn de waarden van PBS herhaald: Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Respect. 

Daarnaast zijn er gesprekken geweest wat respectvol en respectloos gedrag is, zijn er liedjes gezon-

gen, werkbladen gemaakt en situaties uitgespeeld. Vrijdag hadden we de Gekke Haren-dag. Dit was een groot succes! Het maakt niet uit 

hoe je eruitziet, iedereen hoort erbij! 
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In groep 0C verwelkomen we Rick en Sverre.                                                                                                  
Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school!  

  

Op de BSO is Willem begonnen. Wij wensen jou, samen met jouw ouders, een heel fijne speel- 
en leertijd toe! 

 

Er zijn heel veel gevonden voorwerpen dit keer. De op de foto getoonde voorwerpen zijn deze week gevonden. De spullen kunnen door de 
kinderen opgehaald worden bij Heiko of Marita. Graag binnen twee weken, omdat het niet te doen is om alle gevonden voorwerpen lan-
ger te bewaren. 
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