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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Vorige week kregen we het bericht, dat Arne Koster, de vader van Lieke (groep 4B) en 

Gijs (groep 8) is overleden. Wat een verdriet en gemis voor hen, Marije en alle mensen 

om hen heen. 

In de verschillende groepen is er aandacht gegeven aan het hebben van verdriet en hoe 

je elkaar kunt troosten. In de komende week is ‘toevallig’ (sommige dingen kunnen geen 

toeval zijn) het thema bij Trefwoord, ook ‘verdriet’, waardoor de dagopeningen ook aan-

sluiten op de gesprekken die we er al over gehad hebben.  

Fijn om te merken hoe betrokken de ouders en kinderen van de groepen van Gijs en Lie-

ke waren bij het afscheid. Zo kunnen we er voor hen zijn in deze ontzettend verdrietige 

tijd.  

Ik zal er zijn voor jou, 

Ik zal er zijn. 

Ik zal er zijn in jouw verdriet.  

Als jij het even niet meer ziet. 

We willen er zijn voor Marije, Gijs en Lieke. En voor alle andere mensen die Arne zo ont-

zettend zullen gaan missen.  



 

Vanavond zullen we weer in de persconferentie horen wat de versoepelingen voor Nederland betreffende corona zullen zijn. Zoals er het 

nu uitziet gaat er weer heel wat veranderen in o.a. het gebruik van mondkapjes en bij elkaar komen van groepen mensen.  
Wij zijn na deze versoepelingen afhankelijk van de besluiten die worden genomen voor het onderwijs. Deze worden beschreven in een 

apart protocol voor het onderwijs. Waarnaar wij op basis van dit protocol de aanpassingen voor het Sterrenpalet zullen maken. Mochten 

er veranderingen zijn in de coronamaatregelen dan laten we u dit uiteraard weten.  

Wellicht zijn er ook meer mogelijkheden voor het afscheid van groep 8. Dat zou voor deze groep ouders en leerlingen heel fijn zijn. Hierbij 

moeten we nog wel rekening blijven houden met de 1,5 meter afstand die nog altijd bewaard zal moeten worden. We buigen ons samen 

over de mogelijkheden en laten de groep 8 ouders, zoals ook in de brief over deze avond stond, weten hoe deze speciale afscheidsavond 

op dinsdag 6 juli eruit zal komen te zien. 

 

 

We krijgen verschillende signalen dat u het zo jammer vindt dat de schoolreisjes niet doorgaan, terwijl die op andere scholen wel lijken 
door te gaan. Dat begrijpen we. We vinden dit zelf ook heel jammer. Maar toen we hierover een besluit moesten nemen, waren de ver-
soepelingen nog niet zo in beeld dat het mogelijk leek om op schoolreis te gaan. Ook de besturen gaven aan dat schoolreisjes en kamp 
nog niet georganiseerd zouden worden. Op het moment dat de mogelijkheden zich aandienden, was het te kort dag om de schoolreisjes 
te organiseren. En nog steeds hebben we te maken met de beperkingen hiervoor. Onder andere kunnen groepen niet samen gaan i.v.m. 
het advies om de groepen gescheiden te houden (wat we ook heel goed begrijpen na de ervaringen met coronabesmettingen). Busver-
voer is hierdoor nog niet mogelijk, een bus per groep is onbetaalbaar. Voor vervoer met auto's zijn ouders nodig en ook daarvoor is het 
advies nog steeds om het te houden bij de groepen met de leerkrachten en stagiaires.  

We hebben gekeken naar wat er wel mogelijk is als alternatief voor het schoolreisje. We kwamen daarbij uit op een klassenactiviteit per 
groep. Hiervoor heeft de ouderraad een kleine bijdrage per kind toegezegd, waar we heel blij mee zijn en waardoor u hiervoor ook geen 
extra bijdrage hoeft te betalen. Over de klassenactiviteiten is of wordt door de groepsleerkrachten gecommuniceerd.  

Verder hebben we een extra leuke slotactiviteit aan het einde van dit schooljaar georganiseerd, voor donderdag 8 juli, waarbij alle groepen 
op school kunnen blijven en apart van elkaar deel kunnen nemen aan een leuke activiteit. Wat die activiteit is, is nog een verrassing! Ook 
hiermee hopen we te zorgen voor onvergetelijke herinneringen! (Soms geldt voor kinderen dat ze nog meer genieten van de ‘kleine din-
gen’ dan het grootse).  

We hopen dat u deze keuzes begrijpt en hopen dat we volgend schooljaar weer veilig en op de manier zoals we gewend waren, op 
schoolreis kunnen gaan!  

 

 

Denkt u aan het digitale info-uur op dinsdag 29 juni, om 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  
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Op donderdag 1 juli vinden de digitale 10- minuten-gesprekken plaats voor de kinderen van de groepen 0 t/m 7 om de ontwikkeling van 
uw kind te bespreken.  

Vandaag ontvangt u via Mijn School een uitnodiging (onder Oudergesprekken). Aanmelden kan t/m vrijdag 24 juni. U krijgt niet gelijk een 
bevestiging van de inschrijving, maar er verschijnt later in het scherm wel een melding van de reservering. Ook kunt u de afspraak con-
troleren door, nadat u zich heeft aangemeld voor de gesprekken, daarna even uit te loggen en vervolgens opnieuw in te loggen. Dan krijgt 
u te zien op welk tijdstip u een afspraak heeft gemaakt. In het geval u meer kinderen in één groep heeft: u krijgt één uitnodiging, gekop-
peld aan één van uw kinderen, voor een gesprek van 20 (bij 2 kinderen) minuten, waarbinnen de gesprekken voor beide kinderen plaats-
vinden. Mocht de inschrijving niet lukken, dan horen we dat graag!  

 

U heeft ook de mogelijkheid 10-minuten-gesprekken te voeren met Jeanet Habers m.b.t. de motorische ontwikkeling van uw kind (eren) 
en/of de gymlessen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jeanet door haar een postvakbericht te sturen via Mijn School. We proberen deze 
gesprekken aan te laten sluiten bij de andere.  

Nadat de afspraken zijn gemaakt, kunt u zich op donderdag 1 juli op de geplande tijd op de volgende manier aanmelden:  

1. Ga naar meet.google.com.  

2. Log in met een sterrenpalet-mailadres van (een van) uw kind (eren)  

3. Klik op +Vergadering starten of Deelnemen aan vergadering  

4. Typ de naam van het kind waarover het gesprek gaat  

5. De leerkracht komt op het afgesproken tijdstip bij in de vergaderruimte  

6. U voert het 10-minuten-gesprek  

7. U verbreekt de verbinding van het gesprek (of de leerkracht doet dit)  

8. 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. We wensen u alvast goede gesprekken toe! 

Op woensdag 30 juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Deze kunt u dan alvast inzien voordat u in gesprek gaat met de 
leerkracht van uw kind.  
Wij willen u vragen om het rapport weer in te leveren op school voor de zomervakantie.  

 

Het schooljaar zit er alweer bijna op. Wederom een Corona jaar, waarin er zoveel als mogelijk geprobeerd is om de activiteiten vorm te 

geven. Dit alles binnen de corona maatregelen zoals deze er waren en zijn. We willen iedereen bedanken die afgelopen jaar, op welke 

manier dan ook, ons heeft geholpen bij de activiteiten en voorbereidingen. Ongetwijfeld had u zich opgegeven voor activiteiten die helaas 

niet door zijn gegaan of een andere vorm hebben gekregen. We gaan ervanuit dat we komend schooljaar weer meer kunnen helpen bij 

activiteiten. De leerlingen hebben het ouderhulpformulier voor volgend jaar vandaag mee naar huis gekregen. Wilt u deze invullen en 

meegeven voor 1 juli? Alleen met de hulp van vele ouders zullen de feesten en activiteiten door kunnen gaan. Alvast bedankt voor het 

invullen en een fijne zomervakantie toegewenst.  

De ouderraad 

 

Op vrijdag 2 juli ontvangt u het laatste Letterpalet van dit schooljaar. 

 

Het einde van het schooljaar is alweer in het zicht. Wat is dit jaar voorbij gevlogen! Dit schooljaar willen we, ondanks alle maatregelen, 
toch feestelijk afsluiten. Daarom hebben we op donderdag 8 juli ons jaarlijkse schoolfeest. Deze dag zal elke groep een show krijgen. 
Daarnaast worden er voor ons allemaal verse poffertjes gebakken. We hebben er zin in! 

 

 

 NUMMER 19 



Het einde van het schooljaar is alweer in het zicht. Wat is dit jaar voorbij gevlogen! Dit schooljaar willen we, ondanks alle maatregelen, 
toch feestelijk afsluiten. Daarom hebben we op donderdag 8 juli ons jaarlijkse schoolfeest. Deze dag zal elke groep een show krijgen. 
Daarnaast worden er voor ons allemaal verse poffertjes gebakken. We hebben er zin in! 

 

Vrijdag 9 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Wij herinneren u eraan dat alle kinderen die dag om 12.00 uur vrij zijn. Dan begint 

voor iedereen de zomervakantie. 

 

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! 

 

De Mijn School App is momenteel niet aanwezig in de Google PlayStore. Dit betekent dat mensen met een 
Android-telefoon de Mijn School App niet kunnen downloaden of updaten. 

Voor de bestaande Android Mijn School App gebruikers heeft dit verder geen gevolgen. Pushnotificaties (spoedberichten) worden gewoon 
ontvangen, alle berichten kunnen worden gelezen. 

Google heeft zonder vooraankondiging en zonder een duidelijk reden op te geven de App weggehaald uit de PlayStore. Mijn School is hard 
bezig om de App zo snel mogelijk terug te plaatsen in de PlayStore. Mijn School biedt excuses aan voor het eventueel ongemak. 
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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


 

Tijdens de gymlessen, de afgelopen weken, hebben de kleuters diverse leuke activiteiten gespeeld. Lekker wapperen met een parachute, 
balanceren over het balansparcours, balletje/pittenzakje of grote bal mikken op een doel tot diverse tikspelen. Een aantal van deze acti-
viteiten wordt ook aangeboden op het plein, waardoor de kinderen deze spelletjes herkennen en ook tijdens hun pauze kunnen spelen. 

Afgelopen donderdag speelden de kinderen oa het doolhof. Een geweldig leuk spel, waarbij kinderen in de wachtrij goed op moesten let-
ten. Dit spel is een geheugentrainer, een soort memory. De deelnemer die aan de beurt is, kiest uit de eerste rij een van de drie vakjes. Is 
dit vakje goed, dan mag hij/zij uit de volgende rij een vakje kiezen. Is het fout? Dan sluit hij/zij weer achteraan in de rij. Het doel is om 
het doolhof te doorlopen, mede door goed te onthouden waar andere kinderen stonden of de mist in gingen. Het was erg mooi om te 
zien dat kinderen elkaar hielpen met de keuze van de vakjes. 

Naast het doolhof speelden de kinderen het tikspel vies en lekker en het 
EK voetbal.  

De kinderen hebben zich tijdens gymles/Beweeg Wijs goed vermaakt en 
zich lekker ontwikkeld op sociaal- emotioneel, cognitief en motorisch ge-
bied. 

Met sportieve groet, 

Robin ter Maat 

Beweeg Wijs 

 

 

 

 

Het is ook dit keer gelukt om de oud papier container weer goed gevuld te krijgen.  

Allemaal heel hartelijk bedankt!  

 

 
Ook dit jaar is de gratis VakantieBieb-app weer beschikbaar. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomer-
periode! In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook spannende boeken 
voor tieners en prachtige romans voor volwassenen. De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de 
Bibliotheek. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer infor-
matie vind je op www.vakantiebieb.nl. 

 

 
Volgens onze administratie is de ouderbijdrage van dit jaar nog niet door iedereen voldaan. We kunnen ons voorstellen dat door de coro-
natijd de betaling ervan is blijven liggen. U vraagt zich misschien ook af waarvoor de ouderbijdrage (nog) nodig is i.v.m. de periode dat er 
geen extra activiteiten hebben plaatsgevonden. De meeste kosten, waarvoor we de ouderbijdrage nodig hadden en hebben, zijn al ge-
maakt, namelijk met het Sinterklaas- en Kerstfeest. Verder willen we graag over een paar weken, aan het einde van het schooljaar, ook 
nog zorgen voor een verrassing voor de kinderen, waarvoor ook een bijdrage nodig is (helaas is de afsluitende activiteit met u allen nog 
niet mogelijk). Ook vinden we het eerlijk, als alle ouders een gelijke bijdrage hebben betaald. Daarom willen we u vragen: zou u, als u dat 
nog niet heeft gedaan, alsnog, voor de zomervakantie, de bijdrage willen betalen? Dat kan door 25 euro per kind over te maken naar 
Stichting Vrienden van het Sterrenpalet, bankrekeningnummer NL89 INGB 0003 5467 75. Ouders die met hun kind(eren) na de kerstva-
kantie op school zijn begonnen, hoeven nog niet te betalen, omdat de meeste kosten in de periode tot de kerstvakantie zijn gemaakt. 
Ouders die het betreft, zullen ook benaderd worden met een persoonlijk bericht van de penningmeester. Mocht betaling voor u moeilijk 
mogelijk zijn, dan horen we het graag. U kunt dan contact opnemen met de directeur, Ineke Neerhof (i.neerhof@vco-oostnederland.nl/06
-12643247). 
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In groep 0C verwelkomen we Mart, Wout en Fay. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons 

op school!  

 

 
We leven mee met iedereen die op dit moment in het gezin of in de familie te maken heeft met ernstige ziekte, 
waarover we soms berichten krijgen.  

 

 

De op de foto getoonde scrunchie is deze week gevonden. Deze kan door de kinderen opgehaald worden bij Marita of Heiko Graag binnen 
twee weken. 

 

 

 

 

 NUMMER 19 


