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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Wat fijn om in de persconferentie vorige week te horen dat we langzaamaan weer met 

heel Nederland uit de lockdown gaan. Dit betekent dat er om ons heen overal versoepe-

lingen aan het plaatsvinden zijn. Ook wij hopen volgende week een nieuw document met 

versoepelingen te krijgen voor het onderwijs. Hoe die versoepelingen precies zullen zijn, 

weten we op dit moment nog niet. Zodra wij dit wel weten zullen we u natuurlijk hier-

over informeren.  

In het vorige Letterpalet hadden we u al een aantal activiteiten laten weten die op een 

andere manier ingevuld zullen worden. Hieronder herhalen we deze nogmaals.   

• De sportdag voor de groepen 5 tot en met 8 gaat aanstaande donderdag in aange-

past vorm door. De kinderen zullen op de sportvelden bij het Assink een deel van de 

dag sportieve activiteiten doen. Hiervoor is een fiets en sportkleding noodzakelijk. 

Specifieke informatie per groep kunt u lezen in de weekberichten.  

• Onze wijkdag op 5 juni komt voor het tweede 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 of https://

www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 

• De schoolreisjes kunnen helaas dit schooljaar ook geen doorgang vinden. Wel zorgen 

we ervoor dat er als alternatief daarvan aan het einde van het jaar een speciale acti-

viteit wordt gedaan in alle klassen. In overleg met de OR is hiervoor een klein bedrag 

per kind beschikbaar gesteld. Hiermee gaan de leerkrachten op hun eigen tijdstip 

iets leuks doen met de kinderen of iets lekkers samen met ze eten. Voor de leer-

lingen toch een extraatje in deze laatste schoolweken van het jaar in de vorm van 

een leuke groepsactiviteit, zoals het schoolreisje dat ook altijd is. 

• 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 afge-

stemd.  Uiteraard maken we er binnen de mogelijkheden die er zijn speciaal afscheid 

van! 

http://www.avond4daagse.nl
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


 

 

 

 

 

 

 

 

 

In navolging van vorig schooljaar nodigen wij u bij deze van harte uit voor een digitaal info-uur, waarin we samen zullen terugblikken op 

het huidige schooljaar en u op de hoogte brengen van de plannen voor het volgende schooljaar.  

We gebruiken hiervoor Meet. U kunt dan daarbij vanuit huis aansluiten. Omdat thuis ook de kinderen zijn waarover u de zorg heeft, heb-

ben we het info-uur gepland op een tijdstip wanneer de meeste kinderen in bed zullen liggen. Datum: dinsdag 29 juni, Tijd: 20.30 uur. We 

beschrijven voor u de stappen om goed in te loggen:  

• Ga naar meet.google.com.  

• Log in met een sterrenpalet-mailadres van (een van) uw kind(eren) (het maakt niet uit van welk kind)  

• Klik op +Vergadering starten of Deelnemen aan vergadering 

• Typ als codewoord info-uur in  

Dan kunt u vanaf 20.30 uur het info-uur volgen. Het is handig, als u vooraf probeert hoe het werkt. Het is ook handig om beeld en geluid 

beschikbaar te hebben. Heeft u dat niet (ook voor de komende tien-minutengesprekken niet), dan horen we het graag om samen te zoe-

ken naar een oplossing.  

Zelf zullen we die dinsdag vanaf 20.00 uur digitaal aanwezig zijn, zodat u alle tijd heeft om ervoor te zorgen dat u om 20.30 uur goed 

ingelogd bent.  

 

 

 

Het duurt nog even, maar op 13, 14 en 15 september komt de schoolfotograaf op school. Noteert u deze data alvast in uw agenda? Het 
schema waarin vermeld staat welke groep op welk moment op de foto komt, zullen we t.z.t. met u delen. Standaard worden er indivi-
duele foto's én een groepsfoto gemaakt. 

Dit keer hopen we dat de broertjes/zusjes-foto's wél samen op de foto mogen. De afgelo-
pen keer konden de broertjes/zusjes-foto's niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.  

Broertjes/zusjes worden alleen samen op de foto gezet als u uw kind(eren) hiervoor aan-

meldt. Dit geldt ook voor broertjes/zusjes die nog thuis zijn. Ouders zijn niet aanwezig bij 

het maken van de foto, zij wachten bij de fotolocatie tot de foto's klaar zijn. 

Om te inventariseren hoeveel behoefte er bestaat aan het maken van broertjes/zusjes-
foto's willen wij u nu alvast vragen om uw kinderen hiervoor aan te melden. U kunt dit doen 
door een mail te sturen naar schoolfotograaf@sterrenpaletvco.nl. In de mail vermeld u de 
voor- en achternamen van uw kinderen + de groep (indien van toepassing) waarin zij vol-
gend schooljaar zullen zitten. Aan de hand van de aanmeldingen zal de organisatie een lijst 
opstellen en laten wij u horen wanneer uw kinderen gezamenlijk op de foto gaan. De broer-
tjes/zusjes die samen op school zijn, zullen onder schooltijd worden gefotografeerd. De 
andere foto's zullen op woensdagmiddag worden gemaakt. Bij veel belangstelling zullen wij 
hiervoor in de ochtend tijd reserveren. 

U kunt uw kinderen voor de broertjes/zusjes-foto's aanmelden t/m vrijdag 18 juni. U ontvangt een bevestigingsmail van de organisatie.  
Bij geen opgave of een te late opgave, zullen er geen foto's gemaakt worden. 
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Het einde van het schooljaar komt in zicht. Daarom willen wij 
u er alvast op wijzen dat Mijn School vanaf eind juli gesloten 
zal zijn. Wij adviseren u dan ook om nu alvast alle foto's te 
downloaden omdat deze na 31 juli allemaal verwijderd zullen 
zijn. Wacht niet tot 30 juli, de ervaring van vorige jaren leert 
dat Mijn School ook een week eerder kan sluiten! 

meet.google.com
mailto:schoolfotograaf@sterrenpaletvco.nl


 

Op donderdag 10 juni hebben de groepen 5 t/m 8 sportdag op het sportveld bij het Assink. Houdt u er reke-
ning mee dat uw kind die dag sportieve kleding draagt, met gymschoenen. En denkt u aan voldoende drinken? 
Als het heel warm weer is, geeft u uw kind dan ook een flesje zonnebrandcreme mee. 

Bij slecht weer vindt de sportdag plaats in de Pickerhal. Houd daarom het weer en de mail (Mijn School) de dag ervoor goed in de gaten. 
Uiteraard zullen de groepen ook tijdens deze sportieve activiteiten gescheiden blijven van elkaar. Wij hopen op een mooie, sportieve dag! 

 

Hallo ouders, 

Woensdag 16 juni mag er weer oud papier worden opgehaald door de leerlingen! Wat fijn dat er alweer ouders zich hebben aangemeld 
om te komen helpen! Zonder de hulp van de kinderen en deze ouders en grootouders kan 
het ophalen niet doorgaan. Heel fijn! Natuurlijk houden we ons aan de maatregelen en zul-
len de klassen zich niet mixen. Ouders mogen ook zelf oud papier in de container komen 
brengen. Dit kan deze dag tot ongeveer 15 uur. Hierbij wordt er ook gevraagd om te denken 
aan de afstand en het mondkapje. We hopen samen de containers gevuld te krijgen! 

16 juni is de laatste datum die gepland staat om oud papier op te halen dit schooljaar; dit 
betekent dat er hierna een vast aantal hulpouders zullen stoppen met het oud papier op-
halen, omdat hun zoon of dochter van school af gaat. Deze ouders willen we nogmaals 
bedanken voor alle hulp en vrije tijd die zij in het oud papier ophalen hebben gestoken. Super bedankt dat jullie dit hebben willen doen! 

Groetjes de ouderraad 

 

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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Werk jij als accountant, bankier of ben je op een andere manier actief in de financiële sector? Ben je niet bang voor begrotingen en fi-

nanciële overzichten? Vind je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen? Wil je bijdragen aan een goed bestuur van de school van 

jouw zoon of dochter?  

Alle vragen met “ja” beantwoord? Dan is de GMR van VCO Oost-Nederland op zoek naar jou!  

VCO Oost-Nederland is de koepelorganisatie van 14 scholen voor christelijk basisonderwijs en kindcentra in Twente en de Achterhoek. 

Als GMR geven we gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken die “bovenschools” zijn. We hebben iedere 6 weken contact met 

het bestuur en twee maal per jaar met de Raad van Toezicht van VCO Oost-Nederland. De begroting is een goed voorbeeld van een 

onderwerp waar de GMR mee moet instemmen. Ook denken we bijvoorbeeld mee over personeelszaken, samenwerking met andere 

besturen, communicatie en het leefklimaat op school. De GMR bestaat uit maximaal 12 leden, 6 ouders en 6 personeelsleden van alle-

maal verschillende scholen. Op dit moment bestaat ongeveer de helft uit mannen en de helft uit vrouwen en hebben we 2 vacatures 

voor ouders. De betrokken ouders hebben verschillende achtergronden maar allemaal weinig verstand van financiën. Omdat hier grote 

uitdagingen liggen (o.a. vanwege extra geld voor onderwijs dat nu vrijkomt) kunnen we deze kennis goed gebruiken.  

Meer informatie? Interesse? Neem dan contact op via onderstaand e-mail adres of telefoon nummer. Bij interesse nodigen we je uit om 

eerst een keer een vergadering bij te wonen (medio juni is de eerstvolgende). Mochten er meer geïnteresseerden dan posities zijn dan 

zal er eventueel een verkiezing georganiseerd worden.  

Namens de GMR, 

Groeten Joanne Vinke-de Kruijf (joanne.vinke@gmail.com; 06-45620182) 

mailto:joanne.vinke@gmail.com


Afgelopen dinsdag was er de laatste (digitale) koffie-inloop van dit schooljaar. 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! 

 

 

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 be-

langrijk 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.  

•  

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 iedereen 
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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De bak met gevonden voorwerpen puilt uit. 

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 langer te bewaren. 
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• Brief Gemeente Berkellanda over speelplekken 

U vindt dit document onder “Documenten”  

op Mijn School. 



Sjors Sportief wil deze zomer het EK voetbal niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Daarom heeft Sjors een toffe EK Poule gebouwd. 
Hiermee kunnen leerkrachten hun leerlingen uitdagen of andersom natuurlijk. Op eenvoudige en unieke wijze voorspellen de deelnemers 
wat er gaat gebeuren.  

Deelname is gratis en je hoeft absoluut geen voetbalfanaat te zijn; plezier staat centraal. 

Klik op deze link om deel te nemen aan de poule “Berkelland”, aangemaakt door de Sport Federatie Berkelland (SFB): https://
www.sjorsekpoule.nl/deelnemen-vriendenpoule/151/513043 

De winnaar van deze poule wint een sportief verrassingspakket samengesteld door de SFB. 

 

Wil jij ook leren kijken door de lens van een camera? 

Een professionele natuurfotograaf leert jou anders of beter in de natuur te kijken om daarna zelf de mooiste natuurfoto ’s van bloemen, 
planten, insecten, vogels, landschappen vast te leggen. De mooiste foto’s worden op de website van de Kruidenhof geplaatst. 

Deelname is mogelijk vanaf 6 jaar. Neem een mobiele telefoon of camera mee.  

Er kunnen maximaal 15 kinderen meedoen, dus geef je snel op! Dit kan via door een mail te sturen naar: kruidenhoftemal-
lum@gmail.com 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sjorsekpoule.nl%2Fdeelnemen-vriendenpoule%2F151%2F513043&data=04%7C01%7Ci.neerhof%40vco-oostnederland.nl%7Ccff5c3aaf16342b437fd08d926881883%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0%7C0%7C6375
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