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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Eerst hebben we bijna zomervakantie, maar toch kijken we alweer een stukje de toe-
komst in. Het nieuwe schooljaar start op maandag 23 augustus. We starten dan met 
het thema:  Ik + jij= samen. We verwachten alle kinderen om 8.15 uur op school.  

We hopen dat we op die ochtend met een koffie inloop op school kunnen starten. Dit 
hoort u van ons in laatste week van de vakantie. Dan hoort u ook van ons welke corona-
regels er nog allemaal van kracht blijven.  

 

Wat fijn dat wij afgelopen week een deel van de versoepelingen konden toepassen zoals 
die zijn aangegeven voor het onderwijs. Fijn om na een aantal maanden elkaar weer te 
zien zonder mondkapje. Het voelde eerst een beetje kaal, bloot en onwennig, maar heel 
fijn om elkaars lach weer te zien.  

Ook vonden de kinderen het een groot feest om weer op het hele plein te kunnen rond-
lopen en zelf te kiezen op welk stukje plein ze gingen spelen.  Wat ontzettend fijn dat dit 
in de laatste 2 schoolweken weer kan. De kinderen hebben zich al die weken en maan-
den ontzettend goed en zonder klagen aangepast. Echt petje af voor ze!  We hopen dat 
deze versoepelingen stand zullen houden en dat we na de zomervakantie jullie als ou-
ders ook weer echt gaan ontmoeten in school. En dat het digitale ontmoeten incidenteel 
zal worden.  
In de laatste week van de zomervakantie laten we u weten hoe we het schooljaar gaan 
starten.   

Nog even de maatregelen op een rijtje voor deze laatste week: 

• Het brengen en halen van de kinderen blijven we hanteren op de manier zoals we dit 

nu al een aantal maanden doen.  

• Het verplicht dragen van mondkapjes door leerlingen van groep 7/8 en volwassenen 

hoeft niet meer. Dit dragen van een mondkapje wordt alleen nog gedaan als er niet 
voldoende afstand bewaard kan worden, of als iemand het prettig vindt om dit wel te 
blijven doen. 

(vervolg op bladzijde 2) 



(vervolg van bladzijde 1) 

• De groepen zullen we binnen nog zoveel mogelijk in hun eigen klas met hun eigen leerkracht laten werken, zoals we dat altijd al de-

den. Bij activiteiten buiten en pauzes laten we deze cohortering los. Als het bij een activiteit binnen nodig is om kinderen en/of groe-
pen te mixen kan dat nu wel weer gedaan worden.  

• De oudergesprekken zoals we die online al gepland hebben staan laten we gewoon online doorgaan.  

• Gastlessen mogen weer gegeven worden op school.  

• Het zogenoemde snottenbellenbeleid en het beleid rondom testen van kinderen is onveranderd. Kinderen met (milde) klachten zoals 

verkoudheid of hoesten mogen nog niet naar school en er wordt geadviseerd om te testen (met een PCR test). 

 

De vorige keer hebben wij u verteld van de problemen met de de Mijn Schoop App. Deze problemen zijn op-
gelost en inmiddels is de MijnSchool App terug is in de PlayStore! Uit de Apple App Store is hij gelukkig niet 
weggeweest. 

 

Op zaterdag 3 juli zullen een aantal ouders diverse pleinwerkzaamheden verrichten. Allemaal alvast heel hartelijk dank voor jullie tijd en 
inzet, waardoor het belevingsplein zo mooi blijft!   

 

Op woensdag 7 juli gaan alle kinderen kennismaken met hun nieuwe leerkracht en/of groep van 10.30-11.30. Dan komen ook alle kin-
deren die na de zomervakantie bij ons op school beginnen een kijkje nemen, waarbij we ook hen van harte welkom heten. Voor iedereen 
is het een spannend momentje. We wensen alle kinderen een fijn eerste kennismakingsmoment met de leerkracht en elkaar. 

 

Zoals u al heeft kunnen lezen hebben we op donderdag 8 juli ons jaarlijkse schoolfeest. Deze dag zal elke groep een show krijgen. Daar-
naast 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. 

 

Op donderdag 26 augustus beginnen we met de startgesprekken voor de ouders van groep 4-8. De gesprekken zijn bedoeld om de leer-
lingen en hun behoeften goed in beeld te brengen. Tijdens het gesprek is er de gelegenheid voor u om de leerkracht in te lichten over die 
zaken die u belangrijk vindt. Hierbij kunt u denken aan: de thuissituatie, de sterke kanten van uw kind, zijn of haar hobby’s, welke vriend-
jes heeft hij/zij en/ of de verwachtingen van u of uw kind naar de school/leerkracht. Eigenlijk is de vraag van ons tijdens deze 10 minu-
ten: Wat wilt u graag dat wij weten over uw kind? U kunt ook tijdens dit gesprek aangeven of u het fijn vindt dat de leerkracht op huisbe-
zoek komt of dat u op school komt voor een 10-minuten-gesprek, hierbij blijven we ook de mogelijkheid tot een digitaal 10 minuten ge-
sprek bieden als u dat prettig vindt. Als uw kind in groep 1,2 of 3 zit, komt de leerkracht bij u op huisbezoek. Hiervoor worden na de zo-
mervakantie de afspraken gemaakt. Mocht uw kind dezelfde leerkracht voor komend jaar krijgen, dan hoeven de startgesprekken niet 
gevoerd te worden en is het goed om samen af te stemmen welke contacten handig en nodig zijn aan het begin van het jaar.  
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Op maandag 6 september is er weer een informatieavond voor alle groepen. Op deze infoavond krijgt u van de leerkracht informatie over 
het reilen en zeilen in de groep. Een uitnodiging voor deze avond, met daarin ook de indeling van de avond, krijgt u t.z.t. van ons. Wat zou 
het fijn zijn dat we dit jaar deze avond weer op school kunnen organiseren. We hopen dat u erbij kunt zijn.  

 

Het zou fijn zijn als de rapporten allemaal vóór de zomervakantie weer op school ingeleverd kunnen worden zodat we ze hier kunnen 
bewaren voor het volgende schooljaar. Alvast bedankt. 

 

Het rooster voor de gymlessen voor de dinsdag, donderdag en vrijdag wordt in de week vóór de start van het schooljaar aan u bekendge-
maakt via Mijn School. Het rooster is gedurende het schooljaar op het prikbord van Mijn School terug te vinden.  

De gymtijden maken wij voor het begin van het schooljaar bekend. De gymlessen beginnen weer op 24 augustus. 

LET OP: Veel kinderen zullen na de vakantie weer hard zijn gegroeid. Voor het geval u nieuwe gymschoenen aanschaft: Let op dat het 
gymschoenen met ruwe zolen zijn. Wilt u de schoenen voorzien van naam, net als de gymkleding? De gymschoenen voor de groepen 1 en 
2 blijven op school, zodat wij ze elke week op school kunnen gebruiken.  

 

Twee weken geleden heeft u het ouderhulpformulier gekregen. Dit kon t/m vandaag ingeleverd worden op school. Maar uiteraard mag 
dit ook na de zomervakantie nog ingeleverd worden. U mag ook het formulier inscannen en mailen naar or@sterrenpaletvco.nl. Bij voor-
baat dank voor uw hulp! Fijne vakantie allemaal, namens de ouderraad. 

 

Het waren vreemde maanden rondom de corona. Dat geldt ook voor de spaarpotjes voor Catherine. Het bedrag dat gesp-
aard is vanaf de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie is €66,40. Daarbij willen we graag vermelden dat er één gezin van 
onze school ook in de coronathuiswerkweken fanatiek door heeft gespaard. We kregen van dit gezin een envelop met 
€20,00. Wat fantastisch! Iedereen die het afgelopen jaar mee heeft gespaard om Catherine een mooier leven te geven: 
HEEL HARTELIJK DANK. Ook in het nieuwe jaar staan de spaarpotjes weer klaar in elke klas. 

 

 

Het EK mag dan voorbij zijn voor Nederland. Er is deze zomer nog meer dan genoeg aan sport te beleven. Zo hebben we nog de Olympi-
sche Spelen en de Tour de France. We dopen dit allemaal om tot het thema Sportzomer voor deze zomervakantie! 

Wat gaan we allemaal doen? Nou, alles wat met sport te maken heeft, natuurlijk! En sport hoeft niet 
alleen maar zwaar te zijn. Het is vooral heel leuk! We hebben verschillende sportieve activiteiten voor 
je in petto, waarbij we gaan knutselen en bewegen. 
 Om al die sportiviteit van fatsoenlijke energie te voorzien, hebben we ook lekkernijen voorbereid en 
gaan we dit natuurlijk zelf maken!  
Sport is natuurlijk ontzettend breed, dus lekker gamen en naar sport kijken hoort er ook bij. Ook gaan 
we op vakantie naar verschillende landen waar een bepaalde sport vandaan komt… 

Kortom: Een compleet zomervakantie-programma op BSO het Sterrenpalet. We zien je graag! 
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Met genoegen kunnen we als ouderraad mededelen dat er zich 4 ouders hebben gemeld om de OR te komen versterken. Wat fijn Dayen-
ne Welmers, Anne Janssen, Annemarie Vrijdag en Thijs Hesselink dat jullie je hebben aangemeld om ons te komen helpen in de ouder-
raad. Omdat er ook 4 OR leden vertrekken, is dit precies passend en hoeven we geen verkiezingen te organiseren. Tevens gaat ook juf 
Marian de OR verlaten, hiervoor komt juf Sanne in haar plaats. We willen jullie allen van harte welkom heten en hopen op een plezierige 
en goede samenwerking!  

De ouderraad 

. 

 

 

 

 

 

Wat was het fijn dat er zo veel ouders bij het digitale info-uur aanwezig konden zijn! Zoveel ouders zelfs dat we allemaal niet in 1 ronde 
aanwezig konden zijn. Fijn dat er zo flexibel werd gereageerd en dat we in 2 rondes toch vee ouders hebben kunnen informeren. Bedankt 
voor uw aandacht! Er is heel veel informatie gegeven over het afgelopen en het komende schooljaar. Mocht u toch nog te kampen heb-
ben met vragen of onduidelijkheden, dan horen we dat graag! Geen vraag of opmerking is teveel… Het verslag van deze avond kunt u 
komende week op Mijn School terugvinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week verrasten we juf Carla met een klein feestje. Met alle kinderen van de 
school hebben we haar op het schoolplein verrast met het feit dat zij 12,5 jaar juf is. 
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Via deze weg willen we u bedanken voor alle hulp! Mede 

dankzij jullie inzet konden wij alle leerlingen laten schitteren! 

Ouders heel hartelijk bedankt!! 

 

Nu de leerlingen van de groepen 8 en hun ouders van onze school af-
scheid nemen, zijn wij op zoek naar ouders/verwanten die ons kunnen 
helpen met het ophalen van oud papier. We zijn hierin ook specifiek op 
zoek naar ouders/verwanten die een aanhanger of bus tot hun beschik-
king hebben. Uiteraard zijn we ook erg blij met hulp van ouders met au-
to's. Heeft u interesse om 5x per jaar te willen helpen, zien we dit graag 
terug via het ouderhulpformulier of kunt u zich aanmelden via 
or@sterrenpaletvco.nl.  

Alvast bedankt!  

De Ouderraad 

mailto:or@sterrenpaletvco.nl


 

In groep 7-8 verwelkomen we Finn. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school! 

Op de BSO zijn Mart en Wout begonnen. Wij wensen jullie, samen met jullie ouders, een heel fijne speel- 
en leertijd toe! 

 

Volgende week dinsdag nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8: Aboud, Tess, Reza, Nick, Emerelle, Jochem, Jaeley, Liam, Loïs, 
Gijs, Benten, Iris, Dion, Daniek, Jordy, Lena, Hugo, Jasper, Bo, Sam, Marco, Romana, Plien, Julia, Demi en de leerlingen van groep 8 van 7-8: 
Anna, Tess, Sam, Marlijn, Tieme, Wessel, Juup en Kyana. Ook Marien zal vanuit groep 7 naar het Voortgezet onderwijs gaan.  

Allemaal tot ziens en heel veel succes op jullie nieuwe school! Ook de ouders van wie we afscheid nemen, willen we bij deze heel hartelijk 
bedanken voor het vertrouwen, de betrokkenheid en samenwerking in de tijd die we samen rond uw kind op onze school mochten delen! 

 

De laatste schooldag nemen we afscheid van Mitch. Hij gaat naar een andere school. Ook nemen we afscheid van Elsa, Evan en Ethan 
omdat zij gaan verhuizen. 

Allemaal tot ziens en heel veel succes op jullie nieuwe school!  

 

We nemen ook afscheid van een aantal juffen: Bea, Edith, Janna, Pierrette, Marga en onze muziekjuf Nardi. Allemaal heel hartelijk be-
dankt voor alles wat jullie voor de groepen hebben gedaan in de afgelopen maanden! 

 

Deze periode nemen we ook afscheid van een groot aantal stagiaires:  

Tess, Mandy, Rick, Malynka, Kyra, Pien, Lotte, Maud en Monique.  

Het is al even geleden dat zij bij ons waren, maar wij willen ook deze stagiaires nog even benoemen: Raul, Landuan, Maud en Romee. 

Allemaal: bedankt voor de dingen die jullie voor de groep(en) hebben gedaan! Succes bij alles wat jullie in de toekomst gaan doen! 

 

Tot slot nemen we afscheid van de volgende OR-leden::  

Roy Verhoeven, Linda Meinen, Gerdien Fokkers en Renate Bruil  

Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet! 
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Beste leerlingen van groep 0C, hun ouders en collega’s, 

Onderwijs is geen emmer die je leeg gooit maar een vuurtje dat blijft branden. Met heel veel plezier heb ik vanaf 1 februari j.l. dit vuurtje 
brandende gehouden in groep 0c. Het blijft een voorrecht om jonge kinderen wegwijs te maken in school, de be- en verwondering te zien 
van alles wat ze horen en beleven, naar de verhalen te luisteren die ze vertellen, te kijken naar de wijze waarop iedereen zich op een an-
dere manier ontwikkeld. We hebben, leerlingen en ik, veel geleerd en natuurlijk ook veel gelachen.  

Heel plezierig waren ook de contacten met ouders. Er mocht niemand in het gebouw komen en toch nam ieder wel de tijd voor een 
praatje of een vraag, staande op de stoep. Dat heb ik als heel plezierig ervaren. De fijne samenwerking met kinderen en ouders zal ik 
missen. Maar ja, er is een tijd van komen en van gaan. Dank je wel voor alle waardering die sprak uit de tekeningen, knutselwerkjes en 
cadeautjes, gekregen op de juffendag. Veel hangt thuis op het prikbord. 

Natuurlijk wil ik ook de collega’s bedanken. Ik was nog niet helemaal ingeburgerd op het Sterrenpalet, ondanks een aantal weken inval-
werk, vorig schooljaar. Dank jullie wel voor jullie hulp. Het geeft een goed gevoel wanneer je een tijd lang onderdeel mag uitmaken van 
een enthousiast en gemotiveerd team. 

Tot slot wens ik iedereen een mooie, goede zomervakantie toe en wie weet, tot ziens. 

Hartelijke groet, 

Marga Menkehorst 

De op de foto getoonde voorwerpen zijn deze week gevonden. De spullen kunnen door de kinderen vóór de zomervakantie opgehaald 
worden bij Heiko of Marita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de Kruidentuin zijn er nog leuke activiteiten in de vakantie:  

11 juli:  

Houd jij ook van koken? Je hebt mazzel want…We gaan weer Koken! Doe je mee met de kookworkshop? En leer wat je zó vers uit de na-
tuur kunt halen in plaats van uit de supermarkt. Het is nog een verrassing wat er gekookt gaat worden.  

25 juli:  

Op kruidensafari: in de “wildernis” gaan we  op zoek naar alles wat er aan geneeskrachtige kruiden te vinden is. Weet wat je moet doen 
als je bijvoorbeeld wordt geprikt door die vervelende brandnetel? Maak je eigen EHBO-kruidentrommeltje met kruiden die werken!  We 
sluiten af met een kruidenthee. 

8 augustus:  

Tussen Kunst en…. Kruiden: we gaan dit keer keramisch kleien. Maak je eigen beeld, laat je inspireren door de natuur. Je beeld wordt na 
afloop gebakken zodat het op een mooi plekje komt te staan in je kamer of in je tuin   

De activitetiten vinden plaats van 13.30-15.00 uur  en je kunt je hiervoor opgeven via het mailadres: kruidenhofmallum@gmail.com 

 

 
Volgende week vrijdag sluiten we voor 6 weken de deuren van school. We wensen jullie allemaal 
een zonnige vakantie toe, thuis of elders! We hopen elkaar in gezondheid weer op maandag 23 
augustus a.s. te ontmoeten!  
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