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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Zoals we u al lieten weten zijn gelukkig vrijwel alle kinderen die wegens Corona 
thuis zaten weer op school. De quarantaine van de groep 7 zit er weer op. En 
nu houden we straks eerst 2 weken meivakantie.  

Na de meivakantie verwachten we weinig tot geen veranderingen voor het 
onderwijs betreffende corona maatregelen. Dit betekent dat we alle maatrege-
len blijven hanteren zoals we dat al deden.  

 

Ook na de vakantie vragen we u om zorgvuldigheid en alertheid bij klachten bij 
uw kinderen, als uw kind last heeft van hooikoorts of chronische klachten wilt 
u dat dat laten weten aan de leerkracht (als u dat nog niet gedaan heeft). Wij 
blijven ook alert op klachten die kinderen gaandeweg de dag kunnen ontwikke-
len op school en zullen hierover altijd contact opnemen met u als ouder(s)/
verzorgers. Ook blijven we vragen dat wanneer uw kind getest wordt, om de 
andere kinderen uit uw gezin thuis te houden. Dit alles om een zo laag moge-
lijk risico te lopen op verspreiding binnen ons kindcentrum.  

 

In het nieuws hoort u veel over zelftesten in het onderwijs en ook de zelftesten 
zijn sinds een ruime week te koop in de winkels. De zelftesten in het onderwijs 
zijn preventieve testen voor leerkrachten en worden als het goed is volgende 
week uitgeleverd aan onze school. Deze testen mogen niet gebruikt worden bij 
klachten en ook niet als de leerkracht in nauw contact is geweest met een 
leerling/collega/bekende. De zelftesten zoals deze in de winkel gekocht kun-
nen worden zijn ook niet bedoeld voor deze doeleinden.  
Als school gaan wij uit van de testen en uitslagen van de GGD. Wij willen u dus 
ook vragen om bij klachten of als uw kind een nauw contact is van een positief 
getest persoon een coronatest af te laten nemen bij de GGD.

 

Wij zetten even een aantal aandachtspunten voor u op 

een rijtje: 

• Van 26 april t/m 7 mei hebben onze leerlingen vrij 

i.v.m. de meivakantie. 

• Op 13 en 14 mei hebben onze leerlingen vrij i.v.m. He-

melvaart 

• Op maandag 24 mei hebben onze leerlingen vrij i.v.m. 

Pinksteren 

• Het volgende Letterpalet verschijnt op vrijdag 21 mei 



 

Vorige week kregen we geweldig nieuws: de BSO mocht weer volledig open voor alle kin-

deren! De collega’s hebben alles op alles gezet om hier een geweldig feest van te maken. 

De hele BSO werd versierd met slingers en ballonnen en op het hek prijkte met volle trots 

‘WIJ ZIJN WEER OPEN’. 
De kinderen waren ook blij dat ze weer naar de BSO mochten en dat was niet alleen omdat 

er de hele week muziek, feest en lekkernijen waren, maar ook omdat ze weer lekker konden 

spelen op onze leuke BSO! 
Natuurlijk vergen de coronaregels wel wat aanpassingen hier en daar, maar dat mocht de 

pret niet drukken. Wij zijn blij dat we de kinderen weer mogen verwelkomen! 

 

 

Op dit moment zijn er luizen en neten gevonden in enkele groepen. Normaal gesproken 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 con-
tact 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. 

 

 

De meivakantie gaat beginnen. Als het goed is heeft u het rapport van uw kind al ingeleverd. Mocht u dit nog niet gedaan hebben wilt u 
er dan aan denken om deze direct na de meivakantie in te leveren?! 

 

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor onze digitale koffie-inloop op maandag 10 mei van 8.30- 9.30 uur. 

Uiteraard kunt u ook later dan 8.30 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 8.30 uur in gesprek met elkaar.  

 

Een aantal klassen binnen school heeft een nieuw beeldscherm bij de computer gekregen. Hierdoor hebben 
we een aantal beeldschermen over. Mocht u belangstelling hebben voor een beeldscherm dan kunt u dit 
aangeven bij Alieke (a.leppink@vco-oostnederland.nl) en kunt u deze - op afspraak - gratis ophalen. Be-
langstellenden kunnen zich melden.  

 foto van één van de beeldschermen 
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Bestuurswijziging en afscheid oudercommissie 

Op de digitale bijeenkomst van maandag 12 april heeft er een bestuurswijziging plaatsgevonden bij de oudercommissie van de opvang. 
De laatste stukken zijn overgedragen en er werd een dankwoord uitgedragen richting de oud leden.  

Voorzitter Erika Stokkers, secretaris Jeroen Siemerink, penningmeester Wendy Woertman en commissielid Dana Olde Nordkamp zwaaien 
af als bestuurs- en commissieleden. We willen ze via deze weg nogmaals hartelijk danken voor hun inzet. 

Vanaf heden nemen Kirsten Westerveld en Koen Ottink de taken van de voorzitter gezamenlijk waar. Rene Lammers zal secretaris Je-
roen Siemerink opvolgen. De vacature voor penningmeester staat nog open.  

Vragen en/of opmerkingen? Stuur je bericht naar ocopvang@sterrenpaletvco.nl 

Interesse in wat we doen en wie we zijn? Kom gerust eens aansluiten tijdens ons maandelijks digitale overleg. Stuur je bericht naar ocop-
vang@sterrenpaletvco.nl  

 

Maandag 12 april was het onverwachts een bijzondere dag voor juf Bea. Wat juf Bea niet wist, maar de collega’s wel, was dat ze die dag 

25 jaar in het onderwijs werkte.  
De klas was versierd met slingers, en buiten zongen alle groepen juf Bea toe. In de klassen was er ook wat lekkers namens juf Bea. En 

wat een verrassing dat ook de kinderen van groep 1a iets leuks mee hadden genomen. Nog vele jaren gewenst Bea! 

 

De afgelopen weken stonden onze waarden: verantwoordelijkheid, respect, vertrouwen en veiligheid centraal. Wij zijn begonnen met de 
week van respect met als afsluiting de gekke harendag. De weken hierna hebben het veel lessen gegeven over stop, loop en praat. Kin-
deren leren om stop te zeggen met het stopteken wanneer ze iets als niet fijn ervaren b.v. duwen, trekken, rare woorden zeggen. Ze lo-
pen weg en spelen verder. Stopt het niet dan gaan ze naar juf of meester.   

Vorige week stond de week van vriendschap centraal. Er zijn gesprekjes gevoerd, activiteiten gedaan in de groepen. De week werd afge-
sloten met een gezellige spelletjesmorgen- of middag. 

 

verantwoordelijkheid, 

respect, 

vertrouwen en  

veiligheid  

 NUMMER 16 

 

Voor het nieuwe thema van leskracht zijn we voor de 
groepen 5 en 6 op zoek naar schoenendozen. Mocht je 
deze thuis nog hebben liggen, dan kunnen ze worden in-
geleverd bij de conciërges. 
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Op 22 april was de laatste dag van de Cito Eindtoets voor de leer-
lingen van de groepen 8. Traditioneel werd deze op feestelijke 
wijze afgesloten. 

 

Afgelopen weken hebben onze leerlingen diverse sportieve momenten meegemaakt. 

Tijdens de gymlessen heeft juf Jeanet de kinderen laten kennismaken met diverse balsporten, maar er werden ook gastlessen verzorgd:  

Volleybal 

De groepen hebben kennisgemaakt met volleybal. Volleybalvereniging Boemerang kwam daarvoor op ons 
schoolplein om die lessen te geven. De kinderen hebben een leuke les gehad. Henja, bedankt voor de lessen! 

Tijdens de meivakantie kunnen kinderen een proefles volgen. Boemerang beschikt sinds kort over drie vaste 
buitenvelden op het terrein van zwembad 't Vinkennest en daar kunnen de kinderen een beachvolleyballes 
volgen. Voor wie hiervoor belangstelling heeft, opgave en vragen kun je mailen naar Henja van Dinter Henja-
vandinter@gmail.com. 

 

Voetbal 

Vorige week vond er een gezellig voetbaluurtje plaats op ons schoolplein. Het was fijn om 
weer eens een balletje te trappen na schooltijd. 

Meester Rick bedankt voor het organiseren! 

 

 

 

Schooltouwtrektoernooi 

Sport Federatie Berkelland laat weten dat gezien de situatie rondom corona besloten is het Scholentoernooi 2021 touwtrekken dat voor 
19 mei gepland stond niet door te laten gaan. 

Schoolvoetbaltoernooi 

De organisatie van het schoolvoetbaltoernooi is nog op zoek naar mogelijkheden om het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi alsnog te laten 
plaatsvinden. Dit hangt echter sterk af van het openingsplan van het kabinet. 
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Op het moment van schrijven, zijn de Koningsspelen nog in volle gang. Ondanks dat het in aangepaste vorm moet plaatsvinden om het 

corona-proof te houden is het een geslaagde dag.  

Spelletjes spelen, buiten en in de klas en veel gezelligheid en oranje sfeer, en niet te vergeten, een stormbaan!! Dit maakt deze konings-

spelendag echt een fijne laatste dag voor de vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de meivakantie organiseert Sportfederatie Berkelland (SFB) de SFB Mysterie Sportjacht. 

Voor wie hiervoor belangstelling heeft, verwijzen wij naar de bijlage waarin alle aanvullende informatie staat. 

In groep 0C verwelkomen we Job en in groep 5/6 verwelkomen we Kai. Welkom op het Sterrenpalet en heel 

veel plezier bij ons op school!  
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