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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

U heeft het misschien al in de krant gelezen (die is soms sneller dan wij kunnen zijn): er 
worden als oplossing voor het ruimtegebrek op onze school zo gauw het kan drie noodlo-
kalen achter ons gebouw geplaatst! Daar zijn we heel blij mee! Want het ruimtegebrek 
leek van lange duur. Maar dankzij de inzet van verschillende leden van het CDA, onder 
andere Thijs Luiken en Marjan Bolster die de kwestie extra onder de aandacht van de 
gemeenteraad en het College hebben gebracht, is het besluit nu toch genomen om het 
Sterrenpalet op één plek de nodige ruimte te bieden. We bedanken hen hier hartelijk 
voor! Ook verschillende ouders hebben hun stem laten horen, waarvoor dank! 

Dat betekent dat we de komende tien jaar alle kinderen weer op één plek onderwijs en 
opvang kunnen bieden, met als voordeel dat we goed kunnen werken aan doorgaande 
lijnen en gezamenlijke activiteiten van 0-12 jaar! Zodra de noodlokalen er staan, kunnen 
de groepen 8 zich ook weer bij ons voegen! Over de precieze plek van de noodlokalen en 
het tijdpad (waarbij in de krant Kerst wordt genoemd) vindt nog overleg plaats. Zodra er 
meer bekend is, hoort u dat van ons. 

 

Op woensdag 22 september is het volleybaltoernooi. Van onze school doen er 
4 teams aan mee. 

De kinderen die hieraan meedoen, mogen hun brood op school eten, daarna 
vertrekken we om 13.00 uur gezamenlijk op de fiets. Tijdens het voetbaltoernooi krijgen 
de kinderen 1x iets te drinken. Het is handig om zelf ook nog iets te eten en/of drinken 
mee te nemen. Natuurlijk zijn er ook supporters nodig langs de lijn. Komt u ze aanmoedi-
gen?  

 

Woensdagmiddag 29 september willen wij graag oud papier in de wij-
ken op gaan halen. 

De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan alle leerlingen van het Sterrenpa-
let! Het geld dat hiermee wordt verdiend wordt deels besteed aan de schoolreisjes, 
speelattributen en andere activiteiten. 

De data voor het komende schooljaar zijn: 29 september, 24 november, 2 februari, 30 
maart en 15 juni. Maar nu heeft de organisatie te weinig aanmeldingen gehad van men-
sen die kunnen helpen bij het ophalen van het papier met auto en aanhanger. Is er ie-
mand (of bijvoorbeeld een opa’s/oma’s/buurman/buurvrouw/….) die op die data of een 
van die data met auto en aanhanger zou willen helpen met het ophalen van oud papier? 
Voor het aanmelden van hulp of voor vragen kun je mailen naar OR@sterrenpaletvco.nl. 
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Even ter herinnering: woensdag 22 september vindt  van 8.30-9.30 uur de ouderbijeenkomst van JONGleren in het verkeer plaats. 

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. U kunt zich hiervoor nog aanmelden bij het agenda-
item in Mijn School, zodat we (ook i.v.m. de te houden afstand) de ruimte goed kunnen inrichten. Van harte welkom!

Wellicht heeft u het al gelezen op Mijn School. Op 30 september is er een ouderavond rondom PBS (Positive Behaviour Support) gepland. 
De eerste ouderavond/info uur sinds een hele lange tijd! Deze avond willen we graag beginnen met koffie en ontmoeten. Daarnaast zal 
het grootste deel van de avond in het teken staan van PBS.  

Een aantal jaren geleden zijn we gestart met het werken met PBS. Ondertussen hebben wij als team 6 studiedagen gehad en heeft deze 
manier van werken een grote plek in onder onderwijs gekregen. Op deze avond willen we u meenemen in hoe PBS er praktisch uit ziet in 
onze school en op onze BSO.  

We zullen om 19.00 starten met een inloop waar u onder het genot van een kopje koffie/thee eventuele vragen n.a.v de jaarverslagen 
OR en MR kunt stellen aan de leden van de verschillende geledingen. De jaarverslagen worden komende week gepubliceerd in Mijn 
School zodat u de tijd heeft om deze vooraf door te lezen. Om 19.30 beginnen we met een eventuele plenaire toelichting van de geledin-
gen mocht dit nodig zijn, om vervolgens verder te gaan met ons onderwerp PBS.  

We willen u vragen om u aan te melden via de agenda in Mijn School voor deze avond.  

Ook willen we graag de mogelijkheid bieden om deze avond via livestream te volgen/mee te doen. Eén van de dingen die we hebben 
geleerd tijdens de corona periode is het digitaal werken. Ook voor u als ouders tijdens avonden merkten we dat het soms praktisch was 
om vanuit huis aan te sluiten. Daarom willen we deze mogelijkheid graag blijven aanbieden. Ook daarvoor willen we u vragen om u aan 
te melden. Zo weten we hoeveel mensen thuis of op school de ouderavond gaan volgen. Op Mijn School vindt u 2 aparte agenda items 
waarbij u zich kunt aanmelden voor fysiek of online.  

We hopen velen van u (digitaal of fysiek) te zien deze avond! 

 

Afgelopen dinsdag ging de cursus computertypen/tekstverwerken, die bij ons op school gegeven wordt door Gulden Loon Typopleidingen, 
van start. De eerste cursus start om 14.30 uur en de tweede om 15.30 uur. De cursus wordt in het lokaal van groep 6/7 gegeven. Wij 
wensen alle deelnemers veel succes! 

 

Na de hercontrole zijn alle groepen luisvrij gebleken. Fijn! Ook is het erg fijn om te noemen dat er voor elke groep in elk 

geval 1 ouder is die het luizenpluisteam wil versterken! Heel erg bedankt voor jullie opgave. Mocht u ook nog willen 

helpen bij de groep van 1 van uw kinderen? Aanmelden kan via een mailtje naar admin.sterrenpalet@vco-

oostnederland.nl 
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Op dinsdag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij in ver-

band met een studiedag 

Voor onze kerstviering zijn wij op zoek naar heel veel 
grote glazen groente potten waar wij lichtjes in kunnen 
doen. Graag schoon, zonder etiket en deksel. Zouden 
jullie ons willen helpen met sparen? De potten kunnen 
ingeleverd worden bij de groepsleerkracht en/of de conci-
ërges. 
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Deze week en begin volgende week wordt door de leerkrachten 
weer de quikscan van het DHH ingevuld. Er zijn weer veel nieuwe 
ouders op school: super! Daarom even een korte uitleg van wat de 
DHH inhoud: Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is 
een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van 
begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonder-
wijs. Begaafde en hoogbegaafde kinderen laten niet altijd hoge 
resultaten zien en dat is waarom dit instrument een mooie aan-
vulling is, want (hoog)begaafdheid zit hem ook in hoe je denkt en 
doet. Vanaf deze week kan het zijn dat u dus een mailtje ontvangt 
om zelf ook een vragenlijst in te vullen over uw kind. Dit is alleen 
het geval als er uit de quikscan blijkt dat we wat verder moeten 
kijken om uw kind goed in beeld te krijgen. Misschien denkt u: dit 
heb ik vorig jaar al gedaan en dat kan kloppen. Toch is het goed 
om elk jaar weer scherp te blijven, omdat kinderen natuurlijk blij-
ven ontwikkelen en bepaalde eigenschappen misschien een jaar 
later wel zichtbaar worden. Als we verder gaan met diagnostiek 
vullen kinderen vanaf groep 5 ook zelf een vragenlijst in, dit doen 
ze op school. Als we het proces van de vragenlijsten doorlopen 
hebben, gaan we met u samen kijken naar wat de conclusie is en 
welke stappen we dan gaan zetten voor dit schooljaar. Voor de 
één is verrijken en verbreden in de klas het beste, maar het kan 
ook zijn dat uw kind, naast verrijken en verbreden, baat heeft bij 
thema's uit de plusklas (daarover later meer).  Na de herfstvakan-
tie zal op de woensdag dan het eerste thema van de plusklas 
starten. De bedoeling is dus dat bovenstaande voor de herfstva-
kantie is afgerond en dat we van start kunnen. Mocht u vragen 
hebben rondom plusklas en DHH kunt u mij benaderen via mijn 
school (Joanne ten Hove) of het mailadres: j.tenhove@vco-
oostnederland.nl 

Heeft u er aan gedacht uw bijdrage voor het kamp van uw kind

(eren) te betalen? Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan ont-

vangen dit graag z.s.m. 

 

Deze week is de bloembollenactie gestart. We hebben gemerkt 
dat er al veel kinderen op pad zijn geweest om bloembollen te 
verkopen. Daar zijn wij ontzettend blij mee en we hopen dat er 
heel veel bloembollen verkocht zullen worden. Helaas merkten we 
dat er woensdag een piekmoment was in het betalingssysteem 
waardoor er geen gebruik gemaakt kon worden van de QR code. 
Gelukkig kon dit snel worden opgelost. Mochten er problemen zijn 
met het betalingssysteem, neem dan gerust contact op met on-
derstaand telefoonnummer. 

Wij willen de kinderen heel veel succes toe-
wensen met de verkoop van de bloembollen. 

Ouderraad Sterrenpalet 

06-30146301 

 

 

Elk jaar geeft de MR inzicht over wat we het afgelopen jaar heb-
ben gedaan en welke onderwerpen de revue hebben gepasseerd. 
Volgende week zetten we dit verslag op Mijnschool onder Docu-
menten. Mochten er vragen zijn, dan kunt het u ons persoonlijk 
vragen op de aankomende informatieavond op 30 september. 
Maar natuurlijk is het ook mogelijk om eventuele vragen naar ons 
e-mailadres te sturen: mr@sterrenpaletvco.nl 

 

 

Het was fijn dat er heel veel ouders konden komen op de informa-
tieavond! Bedankt voor uw komst! 

Er is heel veel informatie gegeven in alle groepen. Mocht u toch 
nog te kampen hebben met vragen of onduidelijkheden, dan horen 
we dat graag! Geen vraag of opmerking is teveel… 

 

 

De groepen 8 kijken terug op een zeer geslaagd kamp. 

In de bijlage leest u een verslag van onze leerlingen hierover. 

 

 

Woensdag 8 september hadden wij als team een Rots & Water 
training. Rots & Water training is een training voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling voor zowel jongens en meisjes.  
Het doel van Rots & Water is onder andere het bevorderen van 
een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competen-
ties. Ook het voorkomen en/of verminderen van problemen op het 
intrapersoonlijke domein en het interpersoonlijke domein bij kin-
deren en jongeren is een doel van de Rots en Water training. 

Als we het over het intrapersoonlijke domein hebben, dan hebben 
we het over de manier waarop kinderen naar zichzelf kijken, het 
psychologisch welbevinden, de seksuele autonomie, het internali-
serend gedrag en de depressieve gevoelens. Met het interper-
soonlijk domein bedoelen de manier hoe leerlingen met elkaar 
omgaan, het verminderen en voorkomen van agressie, het seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag en pesten en gepest worden. 
Naast alle kennis die we hebben opgedaan bij PBS was dit een 
waardevolle middag waarbij we vooral praktische oefeningen heb-
ben gedaan om de kinderen te 
leren elkaar te vertrouwen en 
om een groepsgevoel te krij-
gen. In veel klassen zijn er al 
activiteiten uitgeprobeerd. In 
oktober hebben we nog een 
tweede studiemiddag en leren 
we nog weer veel meer.  

 

 

Deze week is de schoolfotograaf heel druk geweest om alle kin-
deren (ook die van de opvang) plus teamleden zo mooi mogelijk op 
de foto te krijgen.  

Met zoveel kinderen was dat een hele organisatie en dit heeft de 
nodige flexibiliteit gevraagd van iedereen binnen school. Dank 
daarvoor! Ook alle ouders die mee hebben geholpen om de organi-
satie zo perfect mogelijk te laten verlopen willen wij heel hartelijke 
bedanken! 

Uiteraard zijn we allemaal heel benieuwd naar de resultaten, maar 
hiervoor hebben wij wel even geduld nodig. U zult begrijpen dat 
die vele foto's uitzoeken een enorm grote klus is. 

Het zal een aantal weken 
duren voordat u – via uw 
kind(eren) - een inlogcode 
ontvangt waarmee u de 
foto’s kunt bestellen. 
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Onze school verdient punten voor elk ingeleverd elektrisch apparaat en voor die punten kunnen wij mooie dingen aanschaffen voor de 
kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leesboeken voor onze schoolbibliotheek of buitenspeelmaterialen.  

Op 11 oktober worden de bakken met elektrische materialen opgehaald. Het zou heel fijn zijn als wij dan heel veel apparaten kunnen 
inleveren. Helpt u mee met sparen?  

Het gaat hierbij om kleine huishoudelijke apparaten die werken op een batterij of voorzien zijn van een 
stekker. Het apparaat moet in een boodschappentas passen, grotere apparaten worden niet ingenomen 
en het mag geen computerapparatuur betreffen. De apparaten kunnen tot uiterlijk vrijdag 8 oktober wor-
den ingeleverd bij Heiko of Marita. 

Alvast bedankt! 

 

Dit najaar wordt vanuit het Lokaal Sportakkoord ‘Heel Berkelland Beweegt’ de SportCross georganiseerd. De SportCross is een naschools 
beweegprogramma voor vaardige bewegers in groep 5 t/m 8 die het leuk vinden om extra te bewegen, beter willen worden in hun eigen 
of andere sport en die extra uitgedaagd willen worden op een hoog beweegniveau. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

Samen met de gemeente organiseert het Preventie Platform Jeugd in oktober allerlei activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Voor aan-
vullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

In het vorige Lettepalet meldden we al dat er op zondag 26 september voor het eerst sinds lange tijd weer een KinderKerkdienst plaats-
vindt. 

Naar aanleiding van de afgelopen persconferentie is de uitnodiging hiervoor aangepast. U vindt deze onder Documenten op Mijn School. 

 

 

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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Bij de peutergroep verwelkomen we Boaz, Felí, Mike, Kean en Sophie. Zij komen af en toe een 
dagje spelen. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe! 

 

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

 

 

Op het Sterrenpalet vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en kan ontwikkelen daar waar zijn/haar talent ligt. Dit vinden 
we belangrijk bij kinderen, maar ook vinden we dit belangrijk voor onszelf en ook voor studenten. Elk jaar zijn er stagiaires bij ons op 
school te vinden. Zij leren van ons en wij leren van hen. Aan het begin van dit jaar waren Naud en Kris al begonnen vanuit de PABO. Zij 
zijn 4e jaars studenten en zullen binnen enkele maanden zelfstandig een groep gaan draaien (met daarbij altijd een leerkracht die bege-
leiding biedt). Gisteren zijn er nog 8 stagiaires vanuit de pabo begonnen. Dit gaat om eerste en tweede jaars studenten. We zijn blij dat 
we aan hen ons onderwijs mogen laten zien en dat we hen enthousiast mogen en kunnen maken voor het vak van leerkracht. Ook bij 
gym is er een stagiaire begon vanuit de opleiding voor sport en bewegen. Carlijn, Fleur, Milou, Merle, Eveline, Auke, Ilse, Puck en Carmen, 
van harte welkom op het Sterrenpalet. We wensen jullie een leerzame tijd toe!  
In dit letterpalet en het volgende letterpalet stellen zij zich aan u voor.  

 

 

 

Mijn naam is Puck Wegdam, ik ben 18 jaar oud en ik woon in 
Haaksbergen. Ik ben dit jaar begonnen op de PABO bij het Saxion 
in Enschede. Dit schooljaar loop ik stage op het Sterrenpalet, ik 
heb er heel veel zin in. Ik ben op donderdag en vrijdag in groep 
0/1A. 

In mijn vrije tijd kook ik graag en lekkere 
taarten bakken is ook mijn hobby. Ik hou 
van dieren en één keer in de week ga ik 
paardrijden. 

 

Mijn naam is Carmen Domhof. Ik ben 19 jaar oud en woon 
in Mariënvelde. 

Ik doe de opleiding sport en bewegen op het Graafschap 
College in Doetinchem. Ik zit momenteel 
in het 4de leerjaar.  Voor stage kom ik dit 
jaar op deze school de gymlessen verzor-
gen op de donderdag en de vrijdag.  

 Mijn hobby’s zijn volleybaltraining geven 
en coachen.  

Voor de rest vind ik het ook erg leuk om 
bij vrienden te zijn en om te werken bij 

het klimbos. 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

• Flyer SportCross 

• Verslag kamp 

• Folder Preventie Platform Jeugd 

• Vernieuwde poster kinderkerkdienst 


