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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Het einde van het schooljaar komt langzaamaan in zicht. Een raar schooljaar met veel 
maatregelen rondom corona. We gaan er op dit moment vanuit dat er gaandeweg dit 
schooljaar weinig tot geen veranderingen meer zullen komen in de maatregelen zoals 
die gelden op school. Hopelijk kunnen we na de vakantie ook op school weer versoepe-
len, maar daarvoor zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen in het land en de besluiten 
die genomen worden.  
Fijn om te merken dat, ondanks die hele lange periode dat we hier al middenin zitten, we 
nog steeds scherp zijn met elkaar. Kinderen met klachten blijven thuis, in afwachting 
van een test van een familielid wordt er veelal thuisgebleven en we zijn samen alert op 
de gezondheid van de kinderen. Als u uw kind laat testen, verzoeken wij u om een test 
te laten uitvoeren bij de GGD. De zelftesten die in de winkels verkrijgbaar zijn bieden 
geen betrouwbare uitkomst en zijn niet bedoeld om te gebruiken bij klachten. Natuurlijk 
kunt u er ook voor kiezen om geen test te laten doen. Dan moet uw kind 24 uur klach-
tenvrij zijn voor hij weer naar school mag.  

We hebben in het afgelopen jaar gemerkt dat voorkomen niet kan, maar proberen te 

beperken doen we samen!  

Door de omstandigheden waarin we nu zitten kunnen er ook bepaalde activiteiten geen 

doorgang vinden op hun gebruikelijke manier.  

Wij zetten ze even voor u op een rijtje: 

• Het schoolvoetbaltoernooi welke gepland stond kan helaas niet doorgaan. We gaan 

ervanuit dat we volgend jaar in mei weer langs de zijlijn van de voetbalvelden onze 

elftallen kunnen aanmoedigen.  

• De sportdag voor de bovenbouw zoals die altijd gehouden wordt in samenwerking 

met de andere Eibergse basisscholen gaat niet door. Wel orgniseert juf Jeanet een 

sportdag alleen voor het Sterrenpalet, waarbij de groepen gescheiden van elkaar een 

sportdag hebben. Deze sportdag voor groep 5 tot en met 8 zal gehouden worden op 

10 juni. De verdere informatie hierover volgt via de weekberichten van betreffende 

groepen.  

• Onze wijkdag op 5 juni komt voor het 2e jaar op rij helaas te vervallen.  

• De avond4daagse van 7 t/m 11 juni vindt niet plaats. Wel kunt u gebruikmaken van 

de Home Edition zoals de landelijke avond4daagse organisatie deze heeft vormgege-

ven. Kijk voor meer informatie hierover op www.avond4daagse.nl  
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• De avond4daagse van 7 t/m 11 juni vindt niet plaats. Wel kunt u gebruikmaken van de Home Edition zoals de landelijke avond4daag-

se organisatie deze heeft vormgegeven. Kijk voor meer informatie hierover op www.avond4daagse.nl 

• De schoolreisjes kunnen helaas dit schooljaar ook geen doorgang vinden. Wel zorgen we ervoor dat er eind van het jaar een speciale 

activiteit wordt gedaan in alle klassen. In overleg met de OR is hiervoor een klein bedrag per kind beschikbaar gesteld. Hiermee kun-

nen de leerkrachten, op hun eigen tijdstip iets leuks doen met de kinderen of iets lekkers samen met ze eten.  
Toch even een extraatje voor de leerlingen in deze laatste schoolweken van het jaar.  

• De kinderen van groep 8 sluiten op dinsdag 6 juli hun basisschoolperiode af. Ook hierbij zijn we afhankelijk van de mogelijkheden die er 

dan zijn. We zijn druk aan het organiseren en hebben het programma van deze avond al met de kinderen afgestemd. De betreffende 

ouders krijgen binnenkort ook een brief omtrent deze afscheidsavond. Uiteraard maken we er een geslaagd afscheid van binnen de 

mogelijkheden die er zijn op deze avond.  

 

 

Ons schoolplein was al rookvrij, maar sinds 1 augustus 2020 is roken op schoolpleinen bij wet verboden. 
Met dit verbod heeft de Ministerraad een noodzakelijke stap gezet op weg naar een Rookvrije Generatie. 

Nog steeds raken iedere week honderden kinderen verslaafd aan roken. Veel van deze kinderen staken op 
het schoolplein hun eerste sigaret op. Dat kan niet de bedoeling zijn. Zien roken, doet roken. Daarom is het 
belangrijk dat er rondom kinderen en jongeren niet wordt gerookt. 
Ons schoolplein was reeds rookvrij, maar vanaf deze zal dit duidelijker zichtbaar zijn door de verbodstegels 
die op ons plein zijn gelegd.  

Wat houdt het rookverbod in? 

• Het rookverbod geldt voor alle onderwijsinstellingen: basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten. 

• Het rookverbod geldt 24 uur per dag, maar de handhaving is alleen verplicht tijdens openingstijden of wanneer het gebouw voor 

(andere) doeleinden wordt gebruikt. 

• Het rookverbod geldt ook voor de e-sigaret.  

 

Catherine 

Catherine is ons sponsorkind van de stichting UCCF. Zij woont in Oeganda en wij, als school, helpen haar financi-
eel om haar leven een stukje mooier te maken. De stichting besteedt het geld aan een schooluniform, kleding, 
schoenen, matras, bed, maaltijden e.d. De afgelopen periode van februari tot aan de meivakantie hebben we 
132,30 gespaard. Wat een mooi bedrag! Bedankt dat jullie (weer) een steentje hebben bijgedragen. In elke groep 
staat een foto van Catherine met daarbij een spaarpot. Uw kind kan daar het geld in doen. We hopen, dat we de 
komende periode tot de zomervakantie weer een mooi bedrag voor haar kunnen sparen. Helpen jullie weer 
mee? 
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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. 

 

 

 
Aanstaande maandag 24 mei hebben onze leerlingen 
vrij i.v.m. Pinksteren 

http://www.avond4daagse.nl


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 daar-

om 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. 

 

Deze week hebben we het thema “verkeer” afgesloten bij de opvang. Afgelopen weken hebben de peu-
ters, maar ook de jongste kinderen, ervaringen opgedaan in het verkeer. We hebben geleerd over regels 
in het verkeer, maar ook over de verschillende voertuigen. Wat was het een succes! Er kwamen allerlei 
voertuigen langs die we van dichtbij mochten bekijken en waar we zelfs in mochten zitten. Wat fijn dat 
dit mogelijk werd gemaakt, dankzij de stoere beroepen van enkele ouders. Bedankt daarvoor!  

 

Met de zomervakantie in het vooruitzicht is het fijn voor onze opvang groepen om te weten welke kinderen 
wanneer op de opvang komen. Wilt u dit z.s.m in de ouderapp aangeven. Dan kunnen wij hier ons rooster 
voor de vakantieweken op afstemmen. Bij voorbaat dank.  
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Beste ouders,  

Na heel wat jaren allerlei leuke taken te hebben volbracht voor en met de kinderen van onze school, nemen met ingang van het nieuwe 

schooljaar Gerdien Fokkers, Renate Bruil, Roy Verhoeven en Linda Meinen afscheid van hun taken binnen de ouderraad. Om deze plek-

ken weer op te vullen zoeken wij 4 ouders die met net zo veel enthousiasme zich willen aansluiten bij deze groep van ouders en leer-

krachten. We hopen natuurlijk dat zich vaders en moeders opgeven, dit omdat dat de productiviteit in de groep alleen maar bevordert! 

Als OR fungeren we als een klankbord tussen de ouders en de school. Daarnaast organiseren en verlenen wij ondersteuning bij verschil-

lende activiteiten van school, bijvoorbeeld: Koningsdag, Sinterklaasfeest, kerstfeest, maar ook worden er vanuit de OR taken gecoördi-

neerd wat betreft verschillende commissies op school. Ongeveer eens in de 6 weken vergaderen wij met elkaar. Dit gebeurt nu nog via 

Meet, maar zo gauw het mogelijk is zullen we weer ‘s avonds vergaderen op school. 

We hopen natuurlijk veel aanmeldingen te krijgen. Mocht dat ook echt zo zijn, dan zal er een tijdpad uitgezet worden en zullen er d.m.v. 

verkiezingen 4 leden gekozen worden. Dus lijkt het je leuk om voor een termijn van i.i.g. 3 jaar bij deze groep enthousiaste ouders aan 

te sluiten, dan kun je je opgeven via het mailadres van de OR: or@sterrenpaletvco.nl. Ook als je vragen hebt over de OR mail dan ge-

rust! 

De Ouderraad 

mailto:or@sterrenpaletvco.nl


Stef, Meagan, Jeremy, Zoë-Jane, Otis, Dani, Stef, Anouk, Maurits, Cas, Gijs, Sem, Stijn, Carlijn, Janine, 
Lotte en Juup zijn geslaagd voor het diploma Computertypen/Word/PowerPoint. Jongens en 
meisjes, van harte gefeliciteerd! Ook in het volgende schooljaar wil Gulden Loon de cursus weer 
op school (of op een school in de buurt) organiseren. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen 
hier dan aan deelnemen. Hiervoor krijgen de leerlingen uit de huidige groepen 5, 6 en 7 een folder 
mee, door middel waarvan zij zich kunnen inschrijven voor de cursus. Een typ-diploma is in deze 
tijd heel wat waard! Daarom bevelen wij de cursus van harte aan! 

 

Maandag 10 mei was er een digitale koffie-inloop. 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.  

De volgende digitale koffie-inloop vindt plaats op dinsdag 1 juni van 20.00-21.00 uur. Dit zal dan tevens de laatste koffie-inloop van dit 
schooljaar zijn. U bent bij deze alvast van harte uitgenodigd! 

 

Vanwege de lockdown vorig jaar, kon de eieractie helaas niet doorgaan. 
Dit vonden we uiteraard erg jammer. Gelukkig hebben we de eieractie dit jaar wél door kunnen laten gaan, maar dan in een ander jasje. 

We hebben de bestellingen per gezin verzameld en in wijken ingedeeld. 
 Ook de gezinnen die in lockdown zaten konden hun bestelling digitaal inleveren. In plaats van dat ouders de eieren op school hebben 
opgehaald, hebben wij als OR de eieren dit jaar met veel plezier bij jullie bezorgd.  

Mede door ieders hulp hebben we dit jaar veel eieren kunnen verkopen. 

De totale opbrengst van de eieractie bedraagt € 924 euro! 
 Een fantastisch bedrag! Dit bedrag komt ten goede voor het klimbos, waar de kinderen straks veel plezier aan kunnen beleven.  

Bedankt namens het team en de OR.

 

Ik ben Rachel Platerink-Hofman. Al ruim twintig jaar ben ik werkzaam als dwarsfluitdocente bij Boogie Woogie in 

Winterswijk. Zo’n acht jaar geleden heb ik de opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs (pabo) afgerond, maar 

heb toen niet echt de vervolgstap gezet om vast in het basisonderwijs aan de slag te gaan. Dat is nu wel mijn doel. 

Op de maandagen kun je me daarom vinden in groep 5 bij juffrouw Joyce, waar ik mijn kennis en vaardigheden 

weer mag updaten.  Op dit moment ben ik bezig met een opleiding Coach Rekenonderwijs en Dyscalculie en hoop 

daarmee alle kinderen nog beter te kunnen begeleiden in hun rekenontwikkeling. Ik woon met Erik, onze vier kin-

deren (13, 15, 17 en 19 jaar) en Mechelse herder Zaigo in Eibergen. Mijn hobby’s zijn wandelen en spelen met Zaigo, 

puzzelen, leren, lezen, naar de sauna gaan en natuurlijk zelf muziek maken. 

 

In groep 0C verwelkomen we Hanne, Febe, Boaz en Brent. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij 

ons op school!  

Bij de peutergroep verwelkomen we Amy en Ethan die af en toe een dagje komen spelen. Wij wensen jullie een 
heel fijne speel- en leertijd toe!  

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

 

 
Een aantal gezinnen hebben op dit moment te maken met een ernstig zieke gezinslid/familielid. We willen ieder-
een die hiermee te    maken heeft heel veel sterkte en kracht wensen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. 
Het team van het Sterrenpalet. 
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Het Openluchttheater Eibergen heeft twee professionele kindervoorstellingen op het programma staan. Op zondag 

20 juni is er voor de kinderen vanaf 4 jaar André het astronautje en op zondag 11 juli kan de leeftijdsgroep vanaf 2 

jaar genieten van “Dikkie Dik en de taart".  

“André het astronautje” is geschreven door astronaut André Kuipers en wordt uitgevoerd door Klein Amsterdam Pro-

ducties. In de 45 minuten durende voorstelling maken kinderen op speelse wijze kennis met de ruimtevaart. 

Bij "Dikkie Dik en de taart” kunnen kinderen vanaf 2 jaar genieten van een sfeervolle muziekvoor-

stelling voor peuters, kleuters. Het publiek wordt actief bij de uitvoering betrokken. Het verhaal 

is opgebouwd rond een levensgroot boek met originele Dikkie Dik tekeningen. De voorstelling 

duurt 35 minuten en er is plaats voor 100 bezoekers per voorstelling.  

De uitvoeringen beginnen om 14.00 en 16.00 uur en de capaciteit is 150 bezoekers per keer. Een online ticket kost € 

7,50.  

In verband met corona wordt geprobeerd de kinderen zoveel mogelijk vooraan bij elkaar te plaatsen met de ouders 

op gepaste afstand. Als door aangescherpte coronaregelgeving de voorstellingen gecanceld worden, ontvangt iederen de ticketkosten 

terug. 

De online tickets kopen (ouder(s) betalen ook entree) zijn te bestellen via: TICKETSHOP 

 

Webinar voor ouders/opvoeders op donderdag 3 juni 

Op donderdagavond 3 juni, van 20.00—21.15 uur, organiseert het Preventie Platform Jeugd een webinar over de jeugd en de digitale we-
reld. Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlage.  

 

Webinar voor ouders/opvoeders  

Het PreventiePlaftorfm Jeugd organiseert binnenkort de online ouderbijeenkomst “Omgaan met pubers” voor ouders van pubers uit de 
gemeenten Aalten, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland. 

In vijf wekelijkse bijeenkomsten komen verschillende thema’s rond omgaan met je puberzoon- of dochter aan bod, o.a. op het gebied 
van: 

• Alcohol en drugs 

• Digitale verleidingen 

• Grenzen stellen 

• Relaties en seksuele vorming 

Aanmelden hiervoor kan nog tot en met 28 mei.  Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

De Kruidenhof te Mallum in Eibergen mag aanstaande zaterdag weer open. Na de uitgestelde start van het seizoen, normaal het eerste 

weekeinde van mei, staan vanaf 22 mei de hekken weer open voor bezoekers. Onder voorbehoud van de actuele coronaregels wordt de 

opening op zondag 23 mei muzikaal omlijst door leden van de Djembé Joy Groep. Zij komen met veel verschillende instrumenten naar de 

tuin om de voorjaarspracht met hun wereldmuziek extra luister bij te zetten. Ze spelen tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Normaliter is de Kruidenhof op maandag gesloten, maar in verband met Pinksteren wordt hierop maandag 24 mei een uitzondering ge-

maakt. Dan gelden ook de weekend-openingstijden van 13.30 tot 16.30 uur. 

Op zondag 30 mei is er een activiteit voor de jeugd. Kinderen mogen dan waterbeestjes vangen in de vijver en in een aquarium plaatsen 

om te bestuderen en observeren. Van 13.30 tot 15.00 uur. Deelname 2,50 euro. Van te voren opgeven is nood-

zakelijk en kan via kruidenhofmallum@gmail.com 

De tuin is in het weekeinde geopend van 13.30 tot 16.30 uur, op dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.00 

uur en ’s morgens als er in de tuin wordt gewerkt. De entree bedraag 3 euro per persoon, kinderen tot 10 jaar 

gratis. 

            Dankzij het onderhoudswerk van de vrijwilligers ligt de Kruidenhof er ook dit voorjaar weer prachtig bij 
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