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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

In de afgelopen twee weken vonden de startgesprekken plaats. Het was fijn van u te 
horen wat u belangrijk vindt wat de leerkracht weet over uw kind(eren). Hiervoor hadden 
we nu dit gesprek gepland, maar mocht u tussendoor het gevoel hebben ‘Het is belang-
rijk/goed/fijn dat de leerkracht dit weet’, dan kunt u hem/haar altijd bellen of een bericht 
sturen via Mijn School. Eventueel kan er naar aanleiding daarvan opnieuw een gesprek 
gepland worden. Voor sommige gesprekken geldt dat het fijner is om hiervoor bij elkaar 
te zijn, terwijl we soms ook merken hoe snel en efficiënt voor iedereen een online-
gesprek geregeld is. Het is fijn om beide opties nu te hebben.  

 

 

Juf Joyce heeft verteld dat zij een kindje verwacht, Stef wordt grote broer! Joyce en Rob-
bin, van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap! We wensen jullie een 
heel goede, verwachtingsvolle tijd toe. Dit betekent dat Joyce met zwanger-
schapsverlof gaat. Wanneer dat zal zijn en hoe e.e.a. ingevuld gaat worden, 
hoort u t.z.t. van ons. 

 

 

Vanaf maandag 6 september zal juf Sanne op de maandagen ondersteunen in de IB-
taken naast Alieke. Vanaf die datum zal juf Wendy op de maandagen in de groep aanwe-
zig zijn. Dit zal in elk geval tot de kerstvakantie het geval zijn. Hoe het er daarna uit zal 
zien, hoort u van ons.   

 

 

Graag vernemen wij van u of er wijzigingen zijn voor wat betreft de allergieën van uw 
kind(eren). Als dit het geval is, wilt u dit dan doorgeven aan Mirjam 
(admin.sterrenpalet@vco-oostnederland.nl) zodat wij hiermee rekening kunnen houden 
tijdens (speciale) gelegenheden  
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Als u een nieuw adres heeft gekregen, een nieuw telefoonnummer 
of e-mailadres wilt u dit dan doorgeven aan Mirjam 
(admin.sterrenpalet@vco-oostnederland.nl)? Dan zal zij het in de 
leerlingenadministratie wijzigen waardoor uw gegevens automa-
tisch in Mijn School actueel blijven.  

Als u problemen ondervindt met inloggen of met het ontvangen 
van de notificatiemails van Mijn School kunt u eveneens contact 
met haar opnemen.  

 

De meeste ouders hebben inmiddels aangegeven of we foto's van 
uw kind(eren) mogen gebruiken én waarvoor we die mogen ge-
bruiken. (Denk hierbij o.a. aan de schoolfotograaf). De gegeven 
toestemming blijft geldig tot het kind waarvoor de toestemming is 
gegeven van school gaat of tot het moment dat u daar verande-
ring in wilt aanbrengen.  

Mocht u de privacyverklaring nog niet hebben ingevuld óf bent u 
van mening veranderd dan kunt u uw toestemming verlenen door 
te klikken op deze link: https://docs.google.com/forms/d/ 
e/1FAIpQLSf5fJvzrB9Oc8A8cyMAQLmLXcVlRiZB-
uamMdBOUa262lBNog/viewform  

Deze link is ook terug te vinden op het Prikbord van Mijn School. 

 

 

Catherine Nakulima is ons sponsorkind van de 
organisatie UCCF. Catherine woont in Oeganda 
samen met haar oma. Elke maandag kunnen de 
kinderen geld voor Catherine meenemen. In de 
klas staat een spaarpot waar ze het geld in kun-
nen doen. Helpt u samen met uw kind mee om 
Catherine een mooie toekomst te geven? 

 

 

Door de maatregelen rondom het coronavirus was afgelopen an-
derhalf jaar de hoofdluiscontrole op school niet mogelijk. Inmid-
dels is dit, gelukkig weer mogelijk. Er zijn in een aantal groepen 
luizen en/of neten gevonden. Betreffende ouders zijn hiervan op 
de hoogte gesteld en zijn aan het behandelen. 2 weken na de eer-

ste controle waarin luizen/neten zijn ontdekt wordt er in 
die groepen een hercontrole gedaan. De reguliere luizen-
controle zal na de herfstvakantie weer plaatsvinden. 
Deze zal zijn op de maandag, dinsdag of woensdag. 
Wanneer het in de groep van uw zoon/dochter is kunt u 
lezen via Mijn School.  

 

 

Zoals u weet, staat op aanstaande maandag, 6 september, de 
groepsinformatieavond gepland. Dan brengen we u graag op de 
hoogte van de gang van zaken in de groep(en) van uw kind(eren). 

De uitnodiging hiervoor vindt u op Mijn School onder Documenten. 
Daar leest u ook de maatregelen en de tijdsindeling voor deze 
avond. We willen u vragen hier goed naar te kijken en de tijdsplan-
ning te volgen. De groepsinformatieavond wordt fysiek op school 
gehouden! We wensen u alvast een fijne avond.  

 

 
Al een hele tijd zijn leden van de OR bezig met de realisatie van 
een “klimbos” achter het schoolplein bij Het Sterrenpalet. Om het 
budget te vergroten en daarmee een groter plan te realiseren, is 
het Berkellands Naoberfonds aangeschreven. In een online mee-
ting konden een tweetal leden van de OR het plan bespreken met 
de leden van het Naoberfonds. Vanuit het Naoberfonds is men 
zeer enthousiast over de realisatie van het “klimbos” en is hier-
voor een subsidie van € 5000,- verstrekt. Een geweldig bedrag 
waarmee we het plan nog meer kunnen uitbreiden voor de kin-
deren. 

Eerstvolgende vergadering van de OR is op dinsdag 7 september.  

De Ouderraad 

 

 
Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor het inleveren van 
het ouderhulpformulier! Aan de hand hiervan is er een lijst sa-
mengesteld en kunnen wij een beroep op u doen wanneer dat 
nodig is.  

 

 

Op Mijn School heeft u de uitnodiging al kunnen vinden voor de ouderbijeen-
komst van JONGleren in het verkeer.  
Deze bijeenkomst sluit aan bij het project wat in de peuter- en kleutergroepen 
wordt gestart in de week van 6 september. 
Mocht uw kind niet in 1 van de peuter- en/of kleutergroepen zitten, bent u ook 
van harte welkom. 
De ouderbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 22 septem-
ber van 8.30-9.30 uur. 
Graag willen we u vragen om u aan te melden bij het agenda-item 
in mijn school, zodat we (ook i.v.m. de te houden afstand) de ruim-
te goed kunnen inrichten. 

 

Eindelijk mag/kan het weer! Op woensdag 22 sep-
tember vindt het volleybaltoernooi voor de groepen 5 
t/m 8 plaats. Kinderen die hier aan willen deelnemen, 
kunnen zich hiervoor opgeven bij hun leerkracht.  

Deelnemen kan alleen als er per team één coach aanwezig is om 
het team te begeleiden. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar       
coaches.  

Het toernooi vindt plaats in de Pickerhal en begint om 14.30 uur 
en zal rond 17.00 uur afgelopen zijn.  

 

Afgelopen woensdag hebben alle leerlingen van groep 3 tot en met 
7 een voorstelling gehad van Mad Science. 

Mad Science is een naschools programma op het gebied van we-
tenschap en techniek. De kinderen van de groepen 3 t/m 7 hebben 
hiervoor een aanmeldflyer mee naar huis gekregen. De flyer waar-
in u kunt lezen hoe u aan kunt melden staat ook op Mijn School 
onder documenten.  

De naschoolse cursus is bedoeld voor groep 3 tot en met 8 en is 
op woensdag om 12.15 in de hal van school. Inschrijven kan tot en 
met 13 september 2021. Let wel: Vol is vol  
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Met de aanvang van het nieuwe schooljaar is ook de pleinclub van het Sterrenpalet weer gestart. 

Iedere donderdag doen we gezamenlijk gezellige en meestal sportieve activiteiten rondom het Sterrenpalet. Veelal buiten maar met wat 
minder goed weer wijken we uit naar binnen. 

De pleinclub is een groepje kinderen van groep 3 t/m groep 8 die het leuk vindt om na schooltijd nog een uurtje extra te bewegen. 

Direct uit school worden de kinderen opgevangen door de speelbegeleider van Beweeg Wijs (Marjolein Besnyoi) en nuttigen de kinderen 
hun eigen meegebrachte drinken en eten. Kinderen hebben ook inspraak in het programma en zo ontstaan er leuke ideeën! 

Momenteel zit de pleinclub op één plekje na helemaal vol. We hebben namelijk plek voor 15 kinderen. Mocht uw kind ook interesse heb-
ben meld u hem/haar dan aan via marjolein@beweegwijs.nl, zodat u op de wachtlijst komt te staan. Zodra er een plek vrij is, hoort u dat 
en kan uw kind ook meedoen!  

 

Op ons kindcentrum draait het om de kinderen. Veel zaken worden door volwassenen (team en ouders) besproken en besloten. Wij vin-
den het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken en beslissen over de gang van zaken. Het is belangrijk om te weten wat er in ze 
omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. Als aanvulling op de ideeën die het team 
en ouders lanceren hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Ze hebben een grote denkkracht en bruisen vaak van de 
ideeën! De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de organisatie horen. In alle groepen is er door de 
leerkracht en groep een leerling gekozen die de groep vertegenwoordigt in een vergadering waarvan Alieke Leppink (locatieleider) de 
voorzitter is.  

 

De Kinderraad bestaat dit jaar uit: 
groep 0/1A: Emmelien 
Groep 0/1B: Rutger 
Groep 2A: Chloé  

Groep 2B: Boaz 
Groep 3A: Lesly 

Groep 3B: Steffie 
Groep 4A: Hailey 

Groep 4B: Jill  

Groep 5A: Fayen 

Groep 5B Dex 

Groep 6: Tijn 

Groep 6/7: Iris 

Groep 7A: Carlijn 

Groep 8A: Stef 

Groep 8B: Hashem 

 

De Kinderraad is voor het eerst sinds hele lange tijd weer samen geweest. We hebben in 3 groepen gesproken over hoe de start van het 
schooljaar is verlopen, over boeken in de bibliotheek, de geur in de toiletten, het buiten spelen op het plein (o.a. wieltjesdag op woensdag) 
en nog veel meer zaken die we mee kunnen nemen en wellicht kunnen realiseren.  
In elke groep komt er een poster te hangen voor alle ideeën. Deze kunnen de vertegenwoordigers de volgende vergadering weer meene-
men. We vergaderen weer na de herfstvakantie.  
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Op maandag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij in ver-

band met een studiedag 
Op Mijn School — onder Documenten — vindt u de 
Nieuwsbrief Algemene Informatie.  

In dit document hebben wij alle schoolafspraken voor u 
op een rijtje gezet en deze kunt u het hele schooljaar 
gebruiken. 
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Op zaterdag 21 augustus hebben een heel aantal vaders en moeders heel veel werk verzet op het plein en in de tuin rond het hele ge-
bouw. Hierdoor konden we op de eerste schooldag beginnen in een supernette binnen- en buitenomgeving! Behalve dat er hard gewerkt 
is, was het ook heel gezellig! Allemaal heel hartelijk dank voor jullie tijd en inzet! 

 

Sport Federatie Berkelland (SFB)  biedt op de dinsdagmiddagen GymXtra aan in gymzaal de Rekstok. Dit is een programma voor het 
meer en (nog) beter ontwikkelen van motorische vaardigheden en het opdoen van meer zelfvertrouwen voor kinderen. De eerste les is op 
dinsdag 28 september 2021. 

Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar het document GymXtra op Mijn School. 

 

Op donderdag 16 september vind het Berkellands Kampioenschap (BK) Stoepranden plaats voor leerlingen van de groepen 1 t/m 8 en 
hun familie. Dit kampioenschap wordt georganiseerd door Beweeg Wijs, Sport Federatie Berkelland, Handbalvereniging Blauw Wit Ruurlo 
en RASK. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

Jammer genoeg kan niet elk kind aan voetbal, judo, dans of muziek doen. Dat willen we veranderen. Zodat elk kind kan leren winnen en 
verliezen, bewegen, vriendjes maken en zelfvertrouwen krijgt! Hoe doen we dat? In elke klas zitten 2 à 3 kinderen bij wie thuis geen geld 
is voor een clubje.  

Als school kunnen wij een aanvraag voor u doen. Turnen of toneel, ballet of boksen; dat maakt niet uit. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website https://jeugdfondssportencultuur.nl/. Ook kunt u contact opnemen met Alieke 
(a.leppink@vco-oostnederland.nl) 

 

Op zondag 26 september is er voor het eerst sinds lange tijd weer een KinderKerkdienst.  

Voor aanvullende informatie verwijzen naar de bijlage. 

 

 

De op de foto getoonde voorwerpen zijn deze week gevonden. De spullen kunnen 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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Job (groep 1B) en Luuk (opvang) hebben in de zomervakantie een broertje gekregen! Hij heet Mick. We zijn heel blij 
voor Job, Luuk en hun ouders 

Nori (groep 2A) heeft in de zomervakantie een zusje gekregen! Zij heet Pien. We zijn heel blij voor Nori en haar ouders.  

Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

Het was leuk om aan het begin van het schooljaar zoveel nieuwe leerlingen welkom te heten.  

In groep 1A verwelkomen we Siem, Emmelien, Demi, Odessa, Mick, Féline, Fem en Roos. 

Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school!  

 

Bij de peutergroep verwelkomen we Finn, Demi en Denzel. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en 
leertijd toe! 

 

 

 

Hallo allemaal,  

Ik ben Isa Berentsen en ik ben 17 jaar oud. Ik doe de opleiding 
pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 op het graaf-
schap college in Groenlo. Ik kom vanaf aankomende week op de 
maandag en dinsdag stage lopen. Ik vind 
het leuk om in contact te zijn met kin-
deren en leuke dingen te doen met kin-
deren. Ik hoop nog te leren hoe ik het best 
mij kan inleven in kinderen. Ik kijk er heel 
erg naar uit om hier stage te komen lo-
pen!  

 

Hallo, mijn naam is 
Naud Schuitemaker. Ik kom aankomend schooljaar mijn LIO
-stage lopen in groep 6A bij juf An-
nemarie en juf Joyce. Ik 
ben wekelijks aanwezig op de don-
derdag en vrijdag. Ik woon samen 
met mijn vriendin en onze kat in 
Enschede. Ik sport graag zoveel mo-
gelijk in mijn vrije tijd. Dit doe ik in de 
sportschool of op de mountainbike in 
de natuur. Ik kijk uit naar de tijd 
op het Sterrenpalet. Wie weet tot 
snel!  

 

Mijn naam is Romy Terbraak en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in 
Eibergen en volg de opleiding Pedagogisch medewerker op het 

Graafschap College in Groenlo. Dit is mijn 3e en 
laatste jaar van de opleiding. 

Je ziet mij op woensdag, donderdag en vrijdag 
op zowel de babygroep als de peutergroep. 

Ik heb er super veel zin in en hoop een leuke tijd 
te beleven!  

Groetjes, Romy! 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

• Uitnodiging groepsinformatieavond 

• Flyer Mad Science 

• Info GymXtra 

• Flyer BK Stoepranden 


