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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Afgelopen weekend vonden er weer een versoepelingen plaats in Nederland betreffende 
het coronavirus.  
Zo hoeft er onder andere geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden tussen 
volwassenen en heeft de QR code zijn intrede gedaan. Voor het onderwijs zijn er weinig 
veranderingen. We mogen gelukkig alweer een tijdje u als ouders op afspraak ontvan-
gen op school en dat blijft ook zo. Wat wel een verandering is, is de quarantaine voor 
kinderen bij een positieve testuitslag van een klasgenoot. Waar eerder de hele groep in 
quarantaine moest, wordt er nu in overleg met de GGD gekeken of dat wel noodzakelijk 
is. Als er meerdere besmettingen in de groep zijn, dan is dit wel de maatregel, maar bij 
een enkele klasgenoot hoeft dat niet per definitie meer zo te zijn. Dat is heel erg fijn! 
We hopen dus dat we geen hele groepen meer in quarantaine hoeven te laten gaan. 
Mocht dit aan de orde zijn dan zullen we, net zoals de voorgaande keren, het advies van 
de GGD volgen.  

 

 

In het info uur hadden we het al aangegeven en ook in het nieuws komt het regelmatig 
voorbij; er is een tekort aan leerkrachten voor het basisonderwijs. Wij hebben gelukkig 
voor dit schooljaar voor alle groepen een leerkracht kunnen vinden, maar we horen en 
zien ook om ons heen dat dat nog wel eens anders kan zijn.  
Wat wij wel merken is dat er op het moment weinig tot geen invallers beschikbaar zijn 
bij ziekte van een leerkracht. We proberen op het moment dat er geen invalleerkracht 
beschikbaar is een zo goed mogelijke oplossing te vinden om de groep die dag toch 
lessen te kunnen laten volgen. Afgelopen week konden bijvoorbeeld Marloes en Rogier 
bijspringen in de verschillende groepen, afgelopen jaren heeft Jeanet wel eens voor een 
groep gestaan, en vervielen de gymlessen. Maar we voelen ook dat we steeds dichter bij 
het punt komen dat het ons wel eens niet meer kan lukken om zonder invallers alle 
groepen op school te houden. Dit is echt een grote zorg aan het worden en dan is  het 
echte ziekte-seizoen nog niet eens begonnen. We hopen heel erg dat het niet nodig zal 
zijn, maar het kan zo maar zijn dat we dit schooljaar toch voor het eerst in veel jaren 
een groep niet naar school kunnen laten gaan, omdat er niemand is die in de groep kan 
zijn. We blijven uiteraard ons uiterste best doen om elke dag een oplossing te vinden 
zodat de kinderen gewoon naar school kunnen!  



De laatste week van de verkoop van de bloembollen gaat in. We hebben al veel lijsten teruggekregen en het is fijn dat de ver-

koop goed gaat. Uiteraard hopen we dat er nog meer verkocht gaat worden. Uiteindelijk gaat er 50% van het verkoopbedrag naar 

onze school! En dat geld kunnen we supergoed gebruiken voor ons klimbos. Nog 1 week om op pad te gaan. Doe je best!  
 

 
In het belang van de veiligheid van u en uw kind(eren) hebben wij een nieuw document op Mijn School geplaatst waarin de afspraken nog 
eens op een rijtje gezet hebben voor u. Wij willen u vragen het document te lezen en de afspraken ook door te geven aan eenieder die uw 
kind(eren) bij ons komt ophalen/brengen. 

 

De kinderboekenweek is deze week van 6 t/m 17 oktober a.s. 

Het thema dit jaar is: Worden wat je wil. In de klassen zullen we hier aandacht aan besteden. A.s. woensdag 
zullen we de kinderboekenweek starten met een leuke opening. 

Zoals u op Mijn School al heeft kunnen lezen vindt er op zaterdag 16 oktober de voorstelling “Waar is mijn 
lach” plaats in de bibliotheek Oost Achterhoek. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar het document 
onder Documenten op Mijn School. 

 

Op maandagmorgen 11 oktober wordt de jaarlijkse fietscontrole gehouden voor de groepen 5 t/m 8. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind
(eren) die dag met de fiets naar school komen?  

Ter voorbereiding kunt u zelf – samen met uw kind – de fiets controleren op eventuele gebreken. In de bijlage vindt u de lijst met contro-
lepunten zodat u zich alvast kunt voorbereiden.  

 

 
Op donderdag 28 oktober is er weer een inloopspreekuur van de GGD. Dit spreekuur vindt plaats in de spreekkamer naast groep 3A (op 
de bovenverdieping) en is van 8.30 - 9.30 uur. De jeugdverpleegkundige Renate ter Keurs is er dan om vragen te beantwoorden waar u 
als ouder mee zit. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de opvoeding, zindelijkheid, gedrag, voeding etc. van uw kind dan kunt u een afspraak 
maken voor dit spreekuur. Mocht het deze ochtend niet uitkomen en heeft u toch een vraag dan kan er altijd een andere afspraak ge-
maakt worden met de GGD.  Om een afspraak te maken kunt u een mail sturen naar: r.terkeurs@ggdnog.nl, of via haar telefoonnummer 
06 46927234. Renate ter Keurs zal dan een tijdstip met u afspreken. 
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Voor onze kerstviering hebben wij nog heel veel grote 
glazen groentepotten nodig waar wij lichtjes in kunnen 
doen. (de kleine potjes zijn hiervoor helaas niet geschikt). 

Wij zijn heel blij met de potten die we nu al mochten ont-
vangen, maar het zijn er nog niet genoeg. Dus blijf alstu-
blieft sparen! 

Wij ontvangen ze graag schoon, zonder etiket en deksel. 
De potten kunnen ingeleverd worden bij de groepsleer-
kracht en/of de conciërges. 

Aanstaande dinsdag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij in 

verband met een studiedag. 

In het voorjaar hebben we op school een cultuurproject rondom het thema 
‘Herinneren & herdenken.’ De groepen 6 t/m 8 mogen in het atelier van een 
kunstenaar aan de slag met verschillende metalen. Om dit te kunnen reali-
seren zijn we op zoek naar volwassenen die affiniteit hebben met metaal/
techniek en het leuk vinden om de kinderen hierbij te helpen. De projectda-
gen zijn op 17, 18, 21, 22, 24 en 25 maart. We zijn van 08:45-14:00 in het 
atelier aanwezig. Mocht u het leuk vinden om te helpen, dan kunt u een 
bericht sturen via mijn school naar Joyce Brummelhuis of een mailtje naar 
j.brummelhuis@vco-oostnederland.nl  
Graag even aangeven op welke dag(en) u kunt helpen, afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen hoort u of/wanneer u bent ingedeeld. 

mailto:r.terkeurs@ggdnog.nl
mailto:j.brummelhuis@vco-oostnederland.nl


Het eerste toernooi sinds tijden is weer met veel enthousiasme gespeeld en we kunnen terugkijken op een succesvol schoolvolleybal-
toernooi van het Sterrenpalet! Alle teams hebben hun uiterste best gedaan en wij zijn zeer trots op de resultaten die zij hebben neerge-
zet! Coaches bedankt! 

 

 
Met hulp van een aantal ouders en met name van de kinderen uit groep 6  7 en 8 is het ook dit keer gelukt om de oud papier container 
weer goed gevuld te krijgen.  

Allemaal heel hartelijk bedankt ! 

 

Vorige week woensdag was er een informatie-ochtend rondom het thema JONGleren. We kijken terug op een informatieve ochtend. Met 
de ouders die er waren hebben we een informatieve ochtend gehad. Onder andere hebben we gesproken over het aanleren van gedrag in 
het verkeer en over autostoeltjes.  

In de bijlage vindt u een nieuwsbrief rondom het thema verkeer. 

 

 
Afgelopen donderdag was de ouderavond rondom PBS (Positive Behaviour Support). 

Het was heel fijn dat er een heel aantal ouders bij aanwezig waren, zowel fysiek als online! 
De avond zijn we begonnen met koffie, thee en informeel contact met elkaar waarbij o.a vra-
gen gesteld konden worden over de verslagen van de OR en MR. Vervolgens heeft het PBS 
team een boeiende presentatie gegeven over de basis van PBS. Wat is PBS? Hoe werkt dit in 
de praktijk en waarom doen we dit. Na afloop stelden we de vraag; wat neemt u mee van 
deze avond? De resultaten hiervan ziet u in het woordweb die gemaakt is door de aanwezige 
ouders. In het nieuwe kalenderjaar komt Monique Baard (onze studiebegeleidster van PBS) 
om u nog meer te vertellen.  
De datum hoort u z.s.m van ons.  

 

 
Afgelopen zaterdag was het Burendag.  

Alle buren van het Sterrenpalet hebben wij verrast met een kleine attentie. 

 

 

 

 

De op de foto getoonde voorwerpen zijn deze week gevonden. De spullen kunnen 
opgehaald worden bij Heiko, Marita of Marieke. Graag binnen twee weken, omdat 
het niet te doen is om alle gevonden voorwerpen langer te bewaren. 

 

 

Heeft u het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage al gezien op Mijn School? De brief kunt u ook terugvinden onder Do-

cument op Mijn School. Het bedrag ad 25 euro per kind kan worden overgemaakt naar NL89 INGB 0003 5467 75 t.n.v. 

Stichting Vrienden van het Sterrenpalet. 
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Ook dit schooljaar krijgen de leerlingen van het Sterrenpalet extra bewegingslessen in de vorm van Beweeg Wijs.  

Peuters (Klaashofweg):                                                                                                                                                                                                  
De peuters hebben weer Beweeg Wijs, hoera!                                                                                                                                                             
Afgelopen weken speelden de peuters verhuizen en een grote hinkel/beweegbaan. Tijdens het verhuizen, verhuisden de kinderen telkens 
van fietsband naar fietsband. Ook leerden de kinderen de volgorde van opstaan tot naar school gaan en alles wat daar tussen zit. Verder 
hebben ze uitgebeeld hoe ze het gazon netjes maaiden, met auto’s over de weg reden en het balanceren op een fietsband geoefend. 
Tijdens het parcours kwamen de kinderen een spinnenweb tegen, hier leerden ze op een been balanceren.  

Als eindspel speelden de kinderen een zoekspelletje. In het doolhof lagen diverse pionnen verstopt en er was paniek! Konden de kinderen 
mij helpen en alle pionnen terug vinden? Uiteraard! De kinderen waren heel fanatiek en vonden alle pionnen terug, wat waren ze trots!  

Onder-, midden-, bovenbouw:                                                                                                                                                                                      
De kleuters hebben oa boompje verwisselen/verhuizen gespeeld. Een tikspel waarbij de kinderen van fietsband wisselen en degene zon-
der fietsband in een vrije band probeert te komen. Daarnaast speelden de kinderen kingen, dit is een spel waarbij de kinderen oefenen in 
het gooien, vangen en inschatten van de balbaan. Als laatste spel speelden de kinderen een bewegingsparcours in de zandbak. Rond de 
zandbakzone lagen oa fietsbanden, stelten, harken, schepjes en autobanden. Over deze materialen mochten de kinderen balanceren en 
springen om zo een parcours af te leggen. Wat konden de kinderen dit goed!  

De afgelopen twee weken hebben alle kinderen het doolhof en hoelaat is het kunnen spelen. Bij het doolhof trainden de kinderen hun 
geheugen, een spel waarbij kinderen probeerden te onthouden hoe het doolhof gelopen moest worden.  

Hoelaat is het is een klassiek spel dat is afgeleid van het ‘moeder hoelaat is het?’ van vroeger. De deelnemers (kabouters) vroegen aan de 
reus, hoelaat is het? De reus antwoord bijvoorbeeld “het is 5 uur” vervolgens doen de kabouters 5 stappen richting de reus. De kabouters 
kwamen steeds dichter bij de reus. Op een gegeven moment vond de reus dat de kabouters te dichtbij kwamen en riep hij “het is etens-
tijd!”  de kabouters renden zo snel mogelijk richting de startlijn, terwijl de reus probeerde zoveel mogelijk kabouters te tikken/ op te 
eten. Wat een spannend spel!  

Daarnaast werd er uiteraard gevoetbald, maar wel op de Beweeg Wijs manier. Tijdens het voetballen speelden de kinderen 3 tegen 3 en 
het team dat scoorde mocht blijven staan. Een team dat 3x achter elkaar won, nam plaats in de wachtrij en maakte plaats voor nieuwe 
kinderen. Zo waren het niet telkens dezelfde kinderen die voetbalden, maar wisselde het constant door.  

Juniorcoaches:                                                                                                                                                                                                              
Na een periode zonder juniorcoaches (stomme corona), zijn er weer hulpjes op het plein. De coaches komen uit groep 7. Deze kinderen 
krijgen een hesje aan en begeleiden de Beweeg Wijsspelletjes in de pauzes. Uiteraard spelen ze ook lekker mee, om het spel te stimule-
ren. Verder zijn de kinderen tijdig buiten om het materiaal klaar te zetten voor de pauze en ruimen ze op na de laatste pauze. Prachtig 
om te zien hoe de kinderen deze taak serieus nemen! Dit levert prachtige momenten op, zoals te zien in de foto ’s. 

De ‘juniorcoach opmerking van de maand’ is ook al gemaakt: “Ik baal er zo van dat ik later geen juniorcoach kan worden, dit lijkt me zo’n 
gaaf beroep!”  

Na het voortgezet onderwijs richting het CIOS, sport en bewegen en/of de ALO en je bent welkom bij Beweeg Wijs !  

Dank voor het lezen van het Beweeg Wijs report….. tot de volgende!  

Met sportieve groet,                                                                                                                                                                                                  
Robin ter Maat                                                                                                                                                                                                               
Speelpleinbegeleider Beweeg Wijs 
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Op 4 oktober start de week van de opvoeding. Via social media en andere kanalen wordt hier landelijk aan-
dacht aan besteed. Het Nederlands Jeugd Instituut heeft een nieuwsbrief uitgegeven. Zo wordt er onder 
andere een Webinar georganiseerd rondom het welbevinden van ouders. 

Daarnaast willen we jullie wijzen op de opvoedfilmpjes van Fiona rondom verschillende thema’s. Zie https://www.opvoeden.nl/
fionafilmpjes/basisschoolkind/ voor het aanbod. 

2 die aansluiten op deze week zijn bijvoorbeeld het filmpje over grenzen stellen en brutaal gedrag.     

Zie verder https://www.opvoeden.nl/overzicht/basisschoolkind/ voor compacte stukjes rondom verschillende opvoedthema’s, uiteraard 
ook te gebruiken verderop in het schooljaar.   

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

In de herfstvakantie organiseert Sportfederatie Berkelland een GPS tocht voor de leerlingen van de groe-
pen 1 t/m 8. Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich hiervoor opgeven met een team van minimaal 2 
personen via www.sjorssportief.nl. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

 

Zoals wij al in het vorige Letterpalet schreven, verwelkomen wij dit schooljaar een heel aantal stagiaires. Twee hebben zich al aan u 
voorgesteld, hieronder stelt de rest zich aan u voor:  
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Hallo, 

Mijn naam is Eveline, ben 20 jaar oud en 
ben eerstejaars pabo student aan Saxion 
Enschede. Op de donderdag en vrijdag mag 
ik stagelopen op het Sterrenpalet. Ik begin 
in groep 5A. In mijn vrije tijd lees ik graag, 

wandel ik veel, spreek ik met mijn vriendinnen af of doe ik leuke 
activiteiten met mijn vriend. Ik zit op de pabo, omdat ik later 
graag voor de klas wil staan: kinderen zijn ontzettend leuk en ik 
help ze graag met alles.  

 

Hoi Allemaal! 

 

Mijn naam is Auke Stegers ik ben 20 jaar oud en 
ik woon in Beltrum. 

Ik heb vorig jaar de opleiding gespecialiseerd 
pedagogische medewerker afgerond en ben nu begonnen aan de 
lerarenopleiding pabo op het Saxion in Enschede.  

Ik loop tot februari stage in groep 6/7 op de donderdag en vrijdag.  

In mijn vrijetijd doe ik graag aan survival en in het weekend vind ik 
het leuk om bij mijn vrienden te zijn. 

Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop veel te leren!  

Hoi allemaal! 

Mijn naam is Carlijn Aalbers, ik ben 21 jaar oud en woon in 
Lichtenvoorde. Ik ben momenteel tweedejaars pabo-
student aan de Hogeschool Saxion te Enschede. Ik loop het 
gehele schooljaar stage op de donderdag en vrijdag, het 
eerste halfjaar is dit in groep 5B.  

Mijn hobby’s zijn voetballen, naar festivals en concerten 
gaan en leuke dingen doen met mijn vrienden.  

Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar! 

 

Mijn naam is Milou Wassink. Ik ben 18 jaar oud en ik woon in 
Eibergen. Ik volg de opleiding PABO bij het Saxion in Ensche-
de, ik zit momenteel in mijn tweede jaar. 

Op de donderdag en vrijdag loop ik stage in 
groep 4a.  

Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd te lezen, 
ik lees vooral graag thrillers. Ook vind ik het 
erg leuk om naar muziek te luisteren. Verder 
vind ik het gezellig om met vrienden te zijn.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opvoeden.nl%2Ffionafilmpjes%2Fbasisschoolkind%2F&data=04%7C01%7Ca.leppink%40vco-oostnederland.nl%7Cb694b9f9c1514c76e3cf08d981823bd9%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0%7C0%7C637683218886
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opvoeden.nl%2Ffionafilmpjes%2Fbasisschoolkind%2F&data=04%7C01%7Ca.leppink%40vco-oostnederland.nl%7Cb694b9f9c1514c76e3cf08d981823bd9%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0%7C0%7C637683218886
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opvoeden.nl%2Foverzicht%2Fbasisschoolkind%2F&data=04%7C01%7Ca.leppink%40vco-oostnederland.nl%7Cb694b9f9c1514c76e3cf08d981823bd9%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0%7C0%7C6376832188860675
http://www.sjorssportief.nl
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Chloë (groep 2A) heeft afgelopen week een broertje gekregen! Hij heet Ross. We zijn heel blij voor Chloë en haar 
ouders. Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

 

In groep 1A verwelkomen we Vince, Mila, Kean, Ashley en Jaylinn. Welkom op het Sterrenpalet en 
heel veel plezier bij ons op school!  

 

 

 

Hallo,  

Mijn naam is Fleur Nakken. Momenteel zit ik in het 
2e leerjaar van de PABO. Ik loop ondertussen al 
stage in groep 4B op de donderdag en de vrijdag. 
Nu woon ik nog in Eibergen, maar vanaf februari 
woon ik weer in Haaksbergen waar ik ook vandaan 
kom. In mijn vrije tijd speel ik graag hockey en ben 
ik een echte levensgenieter. Ik heb ontzettend veel zin in dit 
schooljaar en kijk er ook naar uit!  

 

Hey allemaal, 
Ik ben de nieuwe stagiair in groep 8, waar ik een half jaar blijf zoals 
jullie misschien al wel gehoord hadden. Ik zal mij bij deze even snel 
voorstellen. Mijn naam is Ilse, ik ben 19 jaar oud en ik doe de oplei-
ding tot leraar basisonderwijs op het Saxion in Enschede. In mijn vrije 
tijd werk ik in een restaurantje en doe ik graag iets gezelligs met 

vrienden. Ook af en toe volleyballen 

of skeeleren vind ik wel leuk .  
Met vriendelijke groet, 

Ilse Veltkamp 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

• Controlepunten fietscontrole 

• GPS tocht in de herfstvakantie 

• Flyer Week van de opvoeding 

• Nieuwsbrief JONGleren in het verkeer 

 

Mijn naam is Merle Bouwman, ik ben 17 jaar oud en ik woon in 
Haaksbergen. Ik ben net begonnen aan de PABO opleiding, deze 
opleiding volg ik in Enschede op het Saxion. Het komende jaar 
loop ik op de donderdag en vrijdag stage op het Sterrenpalet en 
het eerste half jaar ben ik te vinden in groep 1B waar ik ontzet-
tend veel zin in heb.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te spor-
ten en wat te gaan doen met vriendinnen. 
Ook hou ik ervan om lekker een stuk met 
mijn hond te gaan wandelen.  


