
IKC het Sterrenpalet 

Prins Bernhardstraat 6 

7151 DG Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 

www.sterrenpaletvco.nl 

JULI 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Marit Loman en juf Ariska Stoer.                   
Juf Marit woensdag en donderdag.                            
Na de kerstvakantie zal ze op de dinsdag, 
woensdag en donderdag aan deze groep les 
geven.  

 

Juf Lisa Belshof en juf Trudie.                                   
Juf Lisa maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag                                                                 
Juf Trudie woensdag  

 

Juf Carolien Koning en juf Trudie Schokkin. 
Juf Carolien maandag t/m woensdag                    
Juf Trudie donderdag en vrijdag  

 

Juf Marjolein Scheuten.                                               
Juf Marjolein werkt elke ochtend in deze 
groep. In de middag is groep 2 bij groep 3B 

 

Juf Micha Hoekstra en juf Lynn ter Bals.                    
Juf Micha maandag, dinsdag en vrijdag  

Juf Lynn woensdag en donderdag. Na haar 
zwangerschapsverlof komt juf Lynn ook op 
de vrijdag in de groep. 

 

Juf Carla Bennink en juf Alies Knoef.                               
Juf Carla maandag t/m woensdag                                
Juf Alies donderdag en vrijdag                                       
Juf Kris zal als stagiaire in de klas aanwezig 
zijn op donderdag en vrijdag. Zij zal te zijner 
tijd haar laatste stage (LIO, leerkracht in 
opleiding) starten en dan zelfstandig de 
groep draaien op die dagen 

 

Juf Audry Theissen en juf Naomi Herwing.  
Juf Audry maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag                                                                  
Juf Naomi dinsdag  

  

Juf Dinie Bouwmeester en juf Lyan de Vries.       
Juf Dinie maandag t/m donderdag                                
Juf Lyan zal op vrijdag in de groep zijn.                    
Juf Micha zal t.z.t juf Lyan vervangen op de 
vrijdag als het ouderschapsverlof van juf 
Lynn afgelopen is.  

  

Laura Schopman en juf Joanne ten Hove.          
Juf Laura maandag t/m woensdag                                 
Juf Joanne donderdag en vrijdag  

 

Juf Maartje Hofstede en juf Henriëtte Hol-
link.                                                                                    
Juf Maartje maandag en woensdag  

Juf Henriëtte dinsdag, donderdag en vrijdag  

 

Juf Joyce ten Elzen en juf Annemarie West-
huis.                                                                                 
Juf Joyce maandag t/m woensdag                                       
Juf Annemarie donderdag en vrijdag  
Meester Naud zal als stagiaire in de klas 
aanwezig zijn op donderdag en vrijdag. Hij 
zal te zijner tijd zijn laatste stage (LIO, leer-
kracht in opleiding) starten en dan zelfstan-
dig de groep draaien op die dagen 

 

Juf Annemarie Westhuis en Juf Wendy Voss.       
Juf Annemarie maandag                                                  
Juf Wendy dinsdag t/m vrijdag 

Juf Lyan de Vries en juf Marian Woolderink. 
Juf Marian maandag, donderdag en vrijdag 
Juf Lyan dinsdag en woensdag  

Meester Erik Wolterink maandag t/m vrij-
dag 

Juf Sanne Eshuis maandag t/m vrijdag 
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Ineke Neerhof: maandag en donderdag en 
daarnaast flexibel aanwezig 

 

Alieke Leppink: maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag.  

 

Rogier Assink, Rieke Welink en Marloes de 
Vries 

Mirjam Lefering: maandag en vrijdag 

 

Juf Jeanet Habers: maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag                                                       
Robin ter Maat: Beweegwijs-coach                             
Marjolein Besnyoi: Pleinclub-begeleider, don-
derdag van 14.30 - 15.30 uur.  

 

Heiko Slot: maandag, woensdag en donder-
dag                                                                             
Marita Ohm: dinsdag en vrijdag 

 

Robin ter Maat, Rogier Assink, Lisa Budak en 
Kimberley Bollerman 
 

 

Locaties Klaashofweg en Prins Bernhard-
straat: Petra Aarnink, Daniëlle Karel en Inge 
Klein Braskamp, Anne van Hasz, Mayre 
Stemerdink en Lisa Budak 

 

IKC Het Sterrenpalet                                         
Prins Bernhardstraat 6                                              
7151 DG Eibergen                                                         
0545-47 15 50                                                       
info@sterrenpaletvco.nl                                              
Ineke Neerhof: 06-12643247                                    
Buitenschoolse opvang (BSO): 06-11 74 30 42     
Kinderdagverblijf en peutergroep:                 
06- 52 04 73 16 

 

Ineke Neerhof is altijd te bereiken via Mijn 
School of via: het mobiele nummer 06-12 64 
32 47 of het mailadres: i.neerhof@vco-
oostnederland.nl. 

Alieke Leppink, is bereikbaar via Mijn School 
of via het mobiele nummer 06-48261003 of 
het mailadres: a.leppink@vco-
oostnederland.nl  

De administratie is bereikbaar via Mijn 
School of via het mailadres: Mirjam Lefering: 
m.lefering@vco-oostnederland.nl

U kunt de leerkracht(en)/groepsleider(s) van 
uw kind altijd bereiken via Mijn School door 
een bericht te sturen of door te mailen. Na-
tuurlijk kunt u voor of na schooltijd altijd 
binnenlopen, waarbij er na schooltijd de 
meeste gelegenheid is voor een gesprekje 
om ‘s morgens tijdens de inloop de aandacht 
zoveel mogelijk te kunnen geven aan de kin-
deren. 

 

De leerkrachten zijn bereikbaar via het 
mailadres:

Lynn ter Bals: l.terbals@vco-
oostnederland.nl 

Lisa Belshof: l.belshof@vco-oostnederland.nl 

Carla Bennink: c.bennink@vco-
oostnederland.nl  

Dinie Bouwmeester: d.bouwmeester@vco-
oostnederland.nl  

Joyce  Brummelhuis: j.brummelhuis@vco-
oostnederland.nl  

Sanne Eshuis: s.eshuis@vco-
oostnederland.nl 

Jeanet Habers: j.habers@vco-
oostnederland.nl  

Naomi Herwing: n.herwing@vco-
oostnederland.nl 

Micha Hoekstra: m.hoekstra@vco-
oostnederland.nl  

Maartje Hofstede m.hofstede@vco-
oostnederland.nl  

Henriëtte Hollink: h.hollink@vco-
oostnederland.nl 

Joanne ten Hove: j.tenhove@vco-
oostnederland.nl 

Carolien Koning: c.koning@vco-
oostnederland.nl 

Alies Knoef: a.knoef@vco-oostnederland.nl 

Marit Loman: m.loman@vco-
oostnederland.nl  

Marjolein Scheuten: m.scheuten@vco-
oostnederland.nl 

Trudie Schokkin: t.schokkin@vco-
oostnederland.nl  

Laura Schopman: l.schopman@vco-
oostnederland.nl 

Ariska Stoer: a.stoer@vco-oostnederland.nl 

Audry Theissen: a.theissen@vco-
oostnederland.nl 

Wendy Voss: w.voss@vco-oostnederland.nl 

Lyan de Vries: ly.devries@vco-
oostnederland.nl 

Annemarie Westhuis: a.westhuis@vco-
oostnederland.nl 

Erik Wolterink: e.wolterink@vco-
oostnederland.nl  

Marian Woolderink: m.woolderink@vco-
oostnederland.nl  

 

De onderwijsassistenten zijn bereikbaar via 
het mailadres: 

Rogier Assink r.assink@vco-
oostnederland.nl 

Marloes de Vries: m.devries@vco-
oostnederland.nl 

Rieke Welink: r.welink@vco-oostnederland.nl 

 

Mailadressen opvang: 

BSO:  bso@sterrenpaletvco.nl 

Peutergroep: peuter-
groep@sterrenpaletvco.nl 

Kinderdagverblijf: kdv@sterrenpaletvco.nl 

 

Overige mailadressen: 

Penningmeester (Marc Woolderink): penning-
meester@sterrenpaletvco.nl 

MR: mr@sterrenpaletvco.nl 

OR: or@sterrenpaletvco.nl 

Oudercommissie: ocop-
vang@sterrenpaletvco.nl 

Verkeersouders: verkeersou-
ders@sterrenpaletvco.nl 
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Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober ’21 
Kerstvakantie: 27 december ‘21 t/m 7 ja-
nuari ‘22 
Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari ‘22 
Goede Vrijdag en Pasen: 15 april t/
m 18 april ’22 
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei ‘22 
Hemelvaart: 26 en 27 mei ‘22 
2e Pinksterdag: 6 juni ‘22 
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 
‘22 

 

Naast de vakanties is er nog 1 vrije dag, 
namelijk op dinsdag 5 oktober. Dit is een 
VCO-studiedag van het team. Die dag zijn 
alle leerlingen vrij.  

Daarnaast zijn de leerlingen op vrijdag 24 
december en vrijdag 8 juli vanaf 12.00 uur 
vrij.

maandag  8.15 - 14.15 uur  

dinsdag  8.15 - 14.15 uur  

woensdag  8.15 - 12.00 uur  

donderdag  8.15 - 14.15 uur  

vrijdag  8.15 - 14.15 uur (gr.3-8)  

vrijdag  8.15 - 12.00 uur (gr.0/1/2)  

 

Kinderen zijn vanaf 8.00 uur welkom op 
het schoolplein. Voor die tijd liever niet, 
zodat onze conciërges rustig hun werk-
zaamheden op het plein kunnen afhande-
len.  

Om 8.05 uur gaat de eerste bel voor de 
inloop, waarna de kinderen naar hun klas-
sen gaan. De ouders van de groepen 1 & 2 
mogen met hun kinderen mee naar bin-
nen. Om 8.10 uur gaat de tweede bel en 
moeten alle kinderen binnen zijn, zodat om 
8.15 uur de lessen kunnen beginnen.  

Ook in de pauzes van de groepen zijn er 
leerkrachten op het schoolplein  
 

Deze biedt:  

Kinderdagverblijf 0-4 jaar  

Peutergroep  

Buitenschoolse opvang  

Voorschoolse opvang  

 

De opvangtijden zijn: alle werkdagen van 
7.00 - 18.30 uur 

De opvangtijden zijn: alle werkdagen van 
7.00 - 18.30 uur. 

De voorschoolse opvang is van 7.00-8.15 
uur. 

Behalve op de Eerste en Tweede Kerst-, 
Paas- en Pinksterdagen is de opvang op 
alle werkdagen geopend.  
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Het rooster voor de gymlessen vindt u op het Priksbord van Mijn School.  
 
LET OP: de kinderen van de groepen 1 en 2 dienen gymschoenen te dragen in de gym/speellokaal! Wilt u deze voor uw zoon/dochter 
meenemen, voorzien van naam? De gymschoenen blijven op school, zodat wij ze elke week kunnen gebruiken.  
Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 geldt: Let bij aanschaf van nieuwe gymschoenen s.v.p. op gymschoenen met ruwe zolen. Ook 
hier zien wij graag de naam in de gymkleding.  
Denkt u eraan dat veel kinderen hard zijn gegroeid? Wij hopen dat zij na de kerstvakantie goed in hun gymschoenen passen. 

Graag zouden wij zien dat de gymkleding is voorzien van de naam van uw kind! Dit voorkomt veel verwarring na een gymles. Datzelfde 
geldt voor bekers, broodtrommels en andere eigendommen die mee naar school gaan.  

 

Positive Behaviour Support (PBS). Wij werken vanuit de zogenaamde PBS methode. De PBS methode is gericht op een positieve en dui-
delijke leer- en werkomgeving, vanuit een positieve benadering, met als basis de waarden die wij belangrijk vinden: veiligheid, vertrouwen, 
verantwoordelijkheid en respect! Voor het positief beïnvloeden van gedrag is de samenwerking als school en ouders met elkaar heel be-
langrijk.  

Deze regels hangen in iedere klas centraal. De drie kernwoorden die hierbij horen en die we de kinderen leren zijn: respect, veiligheid en 
verantwoordelijkheid. 
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Om het contact met u snel 
en makkelijk te laten verlo-
pen maken wij gebruik van ‘Mijn School’. Mijn 
School is een intranet dat alleen toegankelijk 
is voor de ouders en kinderen van ons kind-
centrum. Via Mijn School houden wij u op de 
hoogte van alle nieuwtjes en kunt u een be-
richt versturen naar de leerkracht van uw 
kind(eren) en/of andere teamleden. Elke 
vrijdagavond ontvangt u een weekupdate. 
Hierin vindt u nieuws uit de groep, documen-
ten en tweewekelijks de nieuwsbrief ‘het 
Letterpalet’.  

Als u op vrijdag geen weekupdate via de mail 
heeft ontvangen, kunt u inloggen op Mijn 
School via: https://05nt00.mijnschool.nl 

Wij vragen u wel, mocht u problemen blijven 
houden, dit te melden bij de administratie 
zodat we kunnen uitzoeken waarom u geen 
notificatie ontvangt. Door in te loggen hoeft 
u echter niets te missen!! Mocht u een 
nieuw e-mailadres gekregen hebben, dan 
horen wij ook dat graag! Wilt u dit dan door-
geven aan de administratie? Het mailadres 
hiervoor is: m.lefering@vcooostnederland.nl. 
Ook overige veranderingen zoals een nieuw 
(mobiel) telefoonnummer, adreswijziging, 
allergieën e.d. vernemen wij graag via dit 
mailadres dan kunnen wij die wijziging(en) in 
onze administratie doorvoeren. 

Daarnaast is er een app van Mijn School. De 
handleiding voor het installeren hiervan vindt 
u onder Documenten op Mijn School. 

 

In verband met aangescherpte privacyregels 
rondom de administratie van leerlingen wor-
den er geen lijsten met contactgegevens 
meer verspreid. Wij wijzen u op de mogelijk-
heid om op Mijn School, via uw account 
(rechtsboven onder uw naam) onder 
‘Bereikbaarheid’ en vervolgens ‘Privacy’, de 
contactgegevens voor elkaar open te stellen. 
U kunt daarbij een keuze maken in hoeverre 
u uw gegevens zichtbaar wilt laten zijn voor 
andere ouders/teamleden. 

 

Op Mijn School kunt u alles lezen over de 
privacyverklaring en de wijze waarop wij 
omgaan met het verwerken van persoonsge-
gevens. 

Wij zijn verplicht om alle ouders 
een toestemmingsformulier te laten invullen. 
Zij kunnen dan aangeven waarvoor wij foto’s 
en ander beeldmateriaal van hun kind mogen 
gebruiken of niet. U kunt dan denken aan 
gebruik van foto’s voor de website, school-
gids, social media enz. 

Een link voor het (opnieuw) invullen van deze 

privacyverklaring vindt u op het prikbord van 
Mijn School of via deze link: https://
docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf5fJvzrB9Oc8A8cyMAQLmLXcVlRi
ZB-uamMdBOUa262lBNog/viewform. 

 

De opvang maakt, naast Mijn School, gebruik 
van de Konnect ouder-app. Deze app is be-
doeld voor de persoonlijke administratie en 
persoonlijke berichten betreffende de opvang 
van uw kind(eren). 

 

Er mag op het schoolplein niet gefietst wor-
den. Als kinderen en/of ouders op de fiets 
naar school komen, dan willen we graag dat 
men lopend met de fiets aan de hand het 
schoolplein opkomt en afgaat.  

Als u uw kind(eren) met de auto naar school 
brengt, wilt u uw auto dan niet voor de inrit-
ten van de buren zetten? Wij houden onze 
buren graag te vriend. 

Alle aanvullende regels vindt u op Mijn 
School. 

Wilt u deze regels ook aan uw oppas-ouder
(s)/opa's/oma's doorgeven ?  

 

Wij willen graag veilige uitstapjes maken 
met de kinderen.  

Als wij ouders vragen om mee te rijden, wil-
len we graag weten hoeveel kinderen bij u 
achter in de auto kunnen en hoeveel zitver-
hogers u zelf heeft.  

Kinderen boven de 1.35 meter hoeven geen 
zitverhoger en kinderen jonger dan 12 jaar 
vervoeren we liever niet voor in de auto. Dit 
i.v.m. een airbag in de meeste auto's.  

De school heeft inmiddels een 
aantal zitverhogers in haar 
bezit, maar als dit aantal te-
kortschiet, kunt u gevraagd 
worden om een zitverhoger 
mee te geven aan uw kind.  

 

Onze nieuwsbrief, het Letterpalet, verschijnt 
om de twee weken. U ontvangt deze via Mijn 
School en kunt deze tevens terugvinden op 
onze website.  

 

 

Op de website van onze school vindt u bin-
nenkort onze nieuwe school- en opvanggid-
sen. "Nieuwe" ouders ontvangen de school-
gids op papier in de informatiemap. Een ver-
zoek voor een gedrukt exemplaar kunt u bij 
de directie van de school indienen. 

U vindt ons op www.sterrenpaletvco.nl. 
Daarnaast maken wij gebruik van Facebook 
en Instagram.

Er worden veel foto's gemaakt tijdens activi-
teiten van onze school. Een aantal verschij-
nen op Mijn School of ontvangt u via een 
privélink. 

Het is niet wenselijk dat ouders beeldmateri-
aal, die ze van het beveiligde ouderportaal 
Mijn School halen, van klas- of groepsgeno-
ten van hun kinderen plaatsen op hun socia-
le media. Wij zijn hiervoor niet verantwoor-
delijk, ook al zijn de foto’s op school of op-
vang gemaakt. 

Mocht uw kind een allergie hebben of zijn er 
wijzigingen in een bij ons bekende allergie, 
wilt u dit dan even doorgeven aan de leer-
kracht of aan Mirjam Lefering 
(m.lefering@vco-oostnederland.nl)? Wij zul-
len hier met de activiteiten rekening mee 
houden. 

Alle leerlingen hebben een ouderhulpformu-
lier meegekregen voor het komende school-
jaar. “Nieuwe ouders” krijgen het formulier 
mee in de informatietas. Ook is het formulier 
terug te vinden onder Documenten op Mijn 
School. De formulieren kunnen op school 
worden ingeleverd, immers vele handen ma-
ken licht werk en alle hulp van iedereen kun-
nen we goed gebruiken! 

Elk schooljaar zamelen wij geld in voor ons 
sponsorkind Catherina. Het geld wordt ge-
bruikt voor onderwijs maar ook voor andere 
kinderen in haar omgeving.  

Iedere maandagmorgen gaat 
in elke groep een spaarpot 
rond, waar de kinderen het 
geld in kunnen doen. Samen 
hopen we een mooi bedrag te 
sparen.  
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Op school wordt de verjaardag van de kin-
deren in de klas gevierd. Er wordt voor de 
kinderen gezongen en de kleuters krijgen 
een feestmuts. De kinderen trakteren alleen 
hun eigen groep en meester/juf. Om alles 
zo gezond mogelijk te houden, juichen wij 
een gezonde traktatie (ook voor de meester 
en juf) van harte toe.  

In groep 1-2 mag er ook een tekening ge-
maakt worden voor jarige ouders en groot-
ouders. U kunt dit met de leerkracht van uw 
kind overleggen.  

Na elke vakantie, op de maandag of woens-
dag, doen onze “luizenmoeders” een luizen-
controle. Op deze manier weten we of er 
luizen en/of neten zijn en kunnen we met-
een met de aanpak beginnen om zoveel 
mogelijk verspreiding hiervan te voorkomen. 
Mochten er luizen/neten gevonden worden, 
dan krijgen desbetreffende ouders bericht 
en wordt er na twee weken een hercontrole 
gedaan. Wilt u op de dagen van een luizen-
controle rekening houden met de haardracht 
van uw kind(eren)? Het is zonde om ingewik-
keld en mooi vlechtwerk uit elkaar te halen 
en teveel gel maakt de controle zeer lastig. 
Bedankt alvast voor uw medewerking! 

 

Om het brood/drinken van uw kind(eren) 
koel te houden, krijgt elke leerling een koel-
tasje. Mocht deze kapot of kwijt zijn, dan 
kunt u bij Marita/ Heiko tegen betaling van 
€3-, een nieuw koeltasje aanschaffen. 

We willen u vragen om dokters- en tand-
artsbezoeken zo veel mogelijk buiten 
schooltijd te plannen. Mocht dit om een of 
andere reden niet lukken dan graag zo veel 
mogelijk aan het begin of eind van de 
schooldag.  

We verzamelen ook dit jaar van alles om de 
schoolkas (van de ouderraad) te  

spekken. Hierdoor kunnen we voor spelle-
tjes e.d. sparen.  

Wat sparen wij allemaal:  

1. Kleine huishoudelijke apparaten die het 
niet meer doen. (Let op: GEEN computerap-
paratuur!) Deze kunt u deponeren in één 
van de groene bakken in de hal ;  

2. Oude mobiele telefoons en cartridges. 
Deze kunt u deponeren in één van de groene 

dozen in de gang (Ook deze 
kunt u inleveren bij Marita of 
Heiko);  

3. Batterijen. Deze kunt u 
deponeren in de blauwe inle-
verton in de hal van school (bij de achterin-
gang);  

4. Oude kleding. Deze kunt u in gesloten 
zakken deponeren in de kleding-container 
(op de parkeerplaats aan de kant van de 
peuteropvang). 

We verzamelen ook dit jaar van alles om de 
schoolkas (van de ouderraad) te spekken. 
Hierdoor kunnen we voor spelletjes e.d. 
sparen. Wat sparen wij allemaal: 1. Kleine 
huishoudelijke apparaten die het niet meer 
doen. (Let op: GEEN computerapparatuur!) 

Deze kunt u inleveren bij de conci-
ërges Marita of Heiko. 2. Oude 
mobiele telefoons en cartridges. 
Ook deze kunt u inleveren bij Ma-
rita of Heiko; 3. Batterijen. Deze 
kunt u deponeren in de blauwe 
inleverton in de hal van school 

(achteringang); 4. Oude kleding. Deze kunt u 
in gesloten zakken deponeren in de kleding-
container. 

Ook zamelen we oud papier in. Dit wordt om 
de zoveel weken in de straten van de wijk 
opgehaald. U kunt ook op de dag dat de oud
-papier-container er is, uw oud papier daarin 
doen. De data hiervoor gedurende dit 
schooljaar worden in Het Letterpalet en de 
agenda op Mijn School met u gedeeld. 

De opbrengst van het oud papier kunnen 
extra activiteiten gedaan worden. Helpt u 
ons mee? 

In de eerste week van het schooljaar, star-
ten we met de ‘omgekeerde 10- minuten-
gesprekken’. Deze gesprekken zijn voor ou-
ders van kinderen die bij een nieuwe leer-
kracht in de groep komen. De gesprekken 
zijn bedoeld om de leerlingen en hun be-
hoeften goed in beeld te brengen. Tijdens 
het gesprek is er de gelegenheid voor ou-
ders om de leerkracht in te lichten over die 
zaken die zij belangrijk vinden. Hierbij wordt 
gedacht aan: de thuissituatie, de sterke kan-
ten van uw kind, zijn of haar hobby’s, welke 
vriendjes heeft hij/zij en/ of de verwachtin-
gen van u of uw kind naar de school/
leerkracht. Eigenlijk is de vraag van de leer-
kracht tijdens deze 10 minuten: Wat wilt u 
graag dat ik weet over uw kind? Het doel 
van deze gesprekken is om als nieuwe leer-
kracht voldoende te weten te komen over 
een leerling om een goede start te kunnen 
maken in de nieuwe groep. Ook kunt u tij-
dens dit gesprek aangeven of u het fijn vindt 
dat de leerkracht rond november op huisbe-
zoek komt of dat u op school een 10-

minuten-gesprek heeft. Uiteraard bent u 
niet alleen tijdens deze 10-minuten-
gesprekken welkom om over uw kind te 
praten. Gedurende het jaar zijn er verschil-
lende vastgestelde momenten waarop u de 
leerkracht kunt ontmoeten. En ook tussen-
door is er altijd gelegenheid om een af-
spraak te maken of om even langs te komen 
om uw ervaringen te delen met de leer-
kracht van uw kind.  

In de derde week van het schooljaar houden 
wij een groepsinformatieavond. Tijdens de 
groepsinformatieavond geeft/geven de leer-
kracht(en) van uw kind(eren) een algemene 
uitleg van de gang van zaken aan de ou-
ders/verzorgers van deze groep. Denkt u 
dan bijvoorbeeld aan de dagindeling, de les-
methodes en de PBS uitgangspunten. U 
kunt hierbij natuurlijk al uw vragen stellen; 
van harte welkom!! 

 

Als een kind voor het eerst bij een leerkracht 
in de groep zit in de groepen 0 t/m 3, komt 
de leerkracht in de eerste periode van het 
jaar op huisbezoek voor nadere kennisma-
king. Als de leerkracht op huisbezoek komt, 
vervalt het 10-minuten-gesprek in novem-
ber. Als hij/zij niet op huisbezoek komt, kunt 
u zich (net als voor de huisbezoeken overi-
gens) na de uitnodiging inschrijven voor een 
10 minuten-gesprek via Mijn School. In de 
groepen 4 t/m 8 kunt u kiezen voor een 
huisbezoek van de leerkracht of een tien -
minuten-gesprek rond november. Uw keuze 
kunt u aangeven tijdens het startgesprek.  

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan bent 
u altijd van harte welkom! Wij wensen u en 
uw kind(eren) een schitterend schooljaar 
toe!  

Hartelijke groet!  

Team het Sterrenpalet  


