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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

De Kinderboekenweek ging woensdag 6 oktober van start met 
als thema ‘worden wat je wil'. Deze ochtend hadden we een 
soort 'beroepen, vossen, jacht'. De PABO-stagiaires stonden 
verkleed in de kleding van verschillende beroepen op de bene-
denverdieping van school, zo zagen de kinderen o.a. een poli-
tieagente, kok, arts, postbode, boekenverkoopster. De kinderen 
konden letters zoeken en zo de korte vraag ‘welk beroep?’ 
maken. Voor alle groepen waren ook verschillende kerntitels, 
boeken passend bij de Kinderboekenweek, te bewonderen. 
Heerlijk (voor)lezen over wat je kan en wil worden.  

 

 

Na de vakantie zal ik de groepen op de maandag, dinsdag of 

woensdag de luizencontrole plaatsvinden door de luizenpluizers 

van de klas. Op welke dag de luizenpluis precies plaatsvindt leest u 

in de weekberichten van de groepen.  

 

Al ongeveer anderhalf jaar lang wachten we i.v.m. de corona-maatregelen elke ochtend 
de kinderen van groep 0, 1 en 2 buiten op het schoolplein op. Vervolgens gaan zij geza-
menlijk met hun eigen leerkracht naar binnen. Na de herfstvakantie willen we i.v.m. de 
versoepelingen deze manier van brengen en halen wijzigen.  

Ook de kinderen van de groepen 0,1,2 komen vanaf dat moment zelfstandig de school 
binnen, net zoals de kinderen van groep 3 tot en met 8 dit op het moment al doen. De 
kinderen van de groepen 0,1,2 maken gebruik van de haldeur om naar binnen te gaan.  

De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan door de achterdeur naar binnen. Zo 
verspreiden we de drukte bij de deuren. Elke ochtend vanaf 8.05 uur zal er bij beide 
deuren een collega staan die de kinderen opwacht en binnenlaat. De leerkrachten zullen 
de kinderen vervolgens bij hun eigen klaslokaal opwachten. Mocht het noodzakelijk zijn 
dat u als ouder meeloopt naar de klas (kinderen die net op school starten) dan vragen 
we u om op de gang bij de kapstokken te blijven en uw kind zelf de klas in te laten gaan. 

Op deze manier kunnen we direct om 8.15 uur starten met ons onderwijs.  



Zoals u de vorige keer heeft kunnen lezen, is er op donderdag 28 oktober weer een inloopspreekuur van de GGD, van 8.30 - 9.30 uur. U 
kunt al uw vragen rondom o.a. gezondheid, voeding, slapen, zindelijkheid enz. Met haar bespreken. 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 af-
spreken.  

 

 
De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen meedoen aan de voorleeswedstrijd. In elke klas wordt in de tweede week na de herfstvakantie de 
voorronde gehouden. Uit elke jaargroep komen twee winnaars. Zij strijden op woensdagochtend 10 november in de finale op school te-
gen elkaar. De ouders van de finalisten mogen hierbij aanwezig zijn. Zij worden t.z.t. uitgenodigd door de voorleeswedstrijdcommissie. 
Een echte jury maakt tijdens de finale de winnaar van elke jaargroep bekend. Een aantal voorleestips: Lees een stukje van max. 4 minu-
ten, lees rustig voor, spreek duidelijk, kijk af en toe de zaal in en verspreken is niet erg. Goed ademhalen en opnieuw beginnen. 

Wij wensen de kinderen alvast veel succes met de voorbereidingen. 

 

 

 

Op maandag 1 november vinden de 10-minuten-gesprekken plaats om de voortgang van uw kind te bespreken. Hiervoor ontvangt u 
vandaag via Mijn School een uitnodiging (onder Oudergesprekken). Aanmelden kan t/m vrijdag 29 oktober. 

U krijgt niet gelijk een bevestiging van de inschrijving, maar er verschijnt later in het scherm wel een melding van de reservering. 

Ook kunt u de afspraak controleren door, nadat u zich heeft aangemeld voor de gesprekken, even uit te loggen en vervolgens opnieuw in 
te loggen. Dan krijgt u te zien op welk tijdstip u een afspraak heeft gemaakt. 

In het geval u meer kinderen in één groep heeft: u krijgt één uitnodiging, gekoppeld aan één van uw kinderen, voor een gesprek van 20 
minuten(bij 2 kinderen), waarbinnen de gesprekken voor beide kinderen plaatsvinden.   

Mocht de inschrijving niet lukken, dan horen we dat graag! 

De gesprekken vinden op school plaats, maar wie liever een online-gesprek voert, kan dit aangeven bij de leerkracht. Ook heeft u de mo-
gelijkheid een gesprek te voeren met Jeanet Habers m.b.t. de motorische ontwikkeling van uw kind(eren) en/of de gymlessen. U kunt 
zich hiervoor opgeven bij Jeanet door haar een mail te sturen, haar mailadres is: j.habers@vco-oostnederland.nl. We proberen deze ge-
sprekken aan te laten sluiten bij de andere. 

Voor de ouders van de baby's en peuters geldt: er vindt een gesprek plaats rond de verjaardag van uw zoon/dochter. De pedagogische 
medewerker zal dan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. 

 

Op maandag 1 november hervatten wij onze maandelijkse koffie-inloop. Van 8.15 – 9.15 uur bent u van 
harte welkom om onder het genot van een kop koffie/thee elkaar als ouders van school en opvang te ont-
moeten. Als u wilt aansluiten, moet u zich hiervoor aanmelden via de Agenda op Mijn School, zodat geregi-
streerd staat wie komt en is geweest.  
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Hier volgt weer een update over de plusklas en de DHH. Met de ouders van wie het kind uit de DHH kwam, heb ik inmiddels contact ge-
legd via mail en/of telefoon, de laatste terugkoppelingen volgen in de 1e week na de herfstvakantie.  

3 november starten we met het eerste thema: 'Werk en leerstrategie'. Hierbij behandelen we onderwerpen als: hoe begin je nu aan je 
taak, hoe houd ik mijn aandacht bij mij werk, hoe plan ik een grotere opdracht in kleinere stukjes en zo verder punten die daarbij kunnen 
horen. Dat doen we met opdrachten/spellen die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Dit thema doen we 6 weken achter el-
kaar. U hoort, als wij dit zo telefonisch hebben afgesproken, in de eerste week na de herfstvakantie van mij of uw kind aan dit betreffen-
de thema gaat meedoen. Als uw kind meedoet ontvangt u ook weer elke week een verslagje van wat we gedaan en geleerd hebben mid-
dels een postvakbericht. Aan het einde van elk thema ontvangt u dan ook een individuele terugkoppeling over uw eigen kind. 

Dan nog even over de naam 'plusklas'. We merken dat die naam een zekere lading heeft. Plus, alsof je meer waard bent dan een ander. 
Dit is natuurlijk niet zo en dat maakt dat wij als school graag de naam willen aanpassen. Nu kunnen wij daar zelf wat op bedenken, maar 
ik ben van plan om tijdens het eerste thema met de kinderen samen een geschikte naam te vinden. In deze groep kom je namelijk niet 
per se als je hele goede cijfers haalt en dat je dan een soort van 'beloond' wordt met de plusklas. Wat we doen is bij deze kinderen de 
vaardigheden versterken die juist meer- en hoogbegaafde kinderen wat lastiger vinden omdat ze soms andere denkpatronen hebben. 
Dus dat stigma van plus = meer = beter willen we graag doorbreken! We zijn heel benieuwd waar de kinderen mee komen en brengen u 
natuurlijk ook weer op de hoogte als we een geschikte naam hebben gevonden. Bij vragen of opmerkingen neem gerust even weer con-
tact op: j.tenhove@vco-oostnederland.nl of via een postvakberichtje. 

Groetjes Joanne 

 

Heeft u de ouderbijdrage al overgemaakt? Zo niet, denkt u er dan aan dat u tijdig betaalt? U vindt de factuur hiervoor terug onder Docu-

menten op Mijn School. 

 

Beste ouder(s), 

Graag wil ik nieuws met jullie delen over een mooie kans die ik heb gekregen. Ik werk al 11 jaar als peda-
gogisch medewerker op de groep en nu is het moment gekomen dat ik mezelf verder kan ontwikkelen in 
de functie als pedagogisch coach binnen Humankind. Al is dit voor mij een erg leuke uitdaging, het betekent ook dat ik per 1 januari af-
scheid zal nemen van de peutergroep aan de Klaashofweg. Hoe jammer ik dat natuurlijk ook vind! Er wordt een vaste opvolger gezocht, 
en ook Mayre blijft een vast gezicht op de groep. We zorgen ervoor dat de peuters, net zoals nu, een fijne, veilige en leerzame tijd hebben 
op het Sterrenpalet. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.  

Warme groet,                                                                                                                                                                                                                               
Juf Petra 

Juf Lisa is in de zomervakantie moeder geworden van een prachtige dochter Julia. Haar zwangerschapsverlof en vakantie is ondertussen 
voorbij. Maar helaas kan Lisa nog niet weer haar werk oppakken. Juf Lisa, we hopen je snel weer te zien bij één van de opvanggroepen en 
bij de BSO.  

Zoals u weet is juf Joyce zwanger. In de coronamaatregelen voor het onderwijs staat vermeld dat een zwangere vanaf 28 weken afstand 
moet houden van iedereen. Dit betekent ook afstand houden van de kinderen. Dit is een onmogelijke opgave in als je met een groep kin-
deren aan het werk bent. Joyce zal vanaf het moment dat ze 28 weken zwanger is thuis aan het werk gaan, dit is op 5 november. We zijn 
hard op zoek naar een vervanger voor Joyce vanaf maandag 8 november. Zodra hierover iets bekend is laten we dit weten.  
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In het voorjaar hebben we op school een cultuurproject rondom het the-
ma ‘Herinneren & herdenken.’ De groepen 6 t/m 8 mogen in het atelier 
van een kunstenaar aan de slag met verschillende metalen. Om dit te kun-
nen realiseren zijn we op zoek naar volwassenen die affiniteit hebben met 
metaal/techniek en het leuk vinden om de kinderen hierbij te helpen. De 
projectdagen 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. 
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Beste ouders/verzorgers, 

Inmiddels is de bloembollenactie achter de rug en hebben we van de organisatie te horen gekregen dat het een zeer geslaagde actie is 
geworden. Wat hebben de kinderen ongelooflijk hun best gedaan met de verkoop van bloembollen.                                                                       
Met trots kunnen we u vertellen dat de kinderen voor €7280, - aan tulpenbollen hebben verkocht! Daarmee is IKC Het Sterrenpalet op 
een derde plaats geëindigd van alle deelnemende scholen. Een schitterend resultaat en waar de kinderen met recht trots op mogen zijn. 
In november worden de bloembollen uitgeleverd en zullen we u daarvan op de hoogte brengen zodat de kinderen de bloembollen mee 
naar huis kunnen nemen om ze te bezorgen. 

Ouderraad IKC Sterrenpalet 

 

Op maandagmorgen 11 oktober hebben we de jaarlijkse fietscontrole gehouden voor de groepen 5 t/m 8.  

Samen met Jan Morrenhof, Riekelt de Boer en Scharrenborg Tweewielers hebben wij in totaal 150 fietsen gekeurd Hiervan waren er in 
totaal 49 niet in orde. De gebreken die veel voorkwamen zijn: 

 verlichting (lampen, reflectoren) 

 Remmen 

 het ontbreken van een bel 

 handvatten los 

 een los zadel 

 te weinig lucht in de banden 

Op 27 oktober worden deze fietsen opnieuw gecontroleerd. Hopelijk zijn ze dan allemaal in orde…                                                                                     
Iedereen die zijn/haar fiets in orde had, heeft een OK-sticker ontvangen. 

 

Vorige week woensdag, 6 oktober, hadden wij als team een Beweeg Wijs-middag. Deze middag werd geleid door Ron ten Broeke. We 
hebben stilgestaan bij zaken waar we heel tevreden over zijn en/of zaken waar we minder tevreden over zijn op het gebied van Beweeg 
Wijs. Daarnaast hebben we ook nieuwe inspiratie opgedaan. Zo hebben we het uitgebreid gehad over het aanleren van touwtje springen; 
hoe kunnen we onze kinderen begeleiden die het touwtje springen nog wat lastiger vinden? En als team hebben we weer ervaren hoe 
leuk het is om samen een activiteit te doen. Dit geldt dus vast en zeker ook voor onze kinderen als ze spelen met de Beweeg Wijs-
spellen op ons plein! 

 

 

 

 

 

 

 

Vorige week dinsdag, 5 oktober, hadden wij als team de VCO-studiedag. Wij begonnen de dag samen met 
een cursus ‘Feedback geven’. Deze ochtend stond onder leiding van Jonneke Adolfsen. Zij kwam samen 
met een acteur en nam ons mee in het geven en ontvangen van feedback en het voeren van gesprekken. 
Goede feedback moet actueel zijn, moet concreet zijn, het moet in een veilige omgeving met de juiste per-
soon gedeeld worden én de feedback die je geeft moet zelf waargenomen zijn. Voor de middag had ieder-
een zich ingeschreven voor een workshop. Zo hebben sommige van ons gekozen voor een workshop tubing 
en boogschieten, anderen hebben gekozen voor een workshop ecoline of klimmen in het klimbos. Het was 
een geslaagde dag! 
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Namens de kinderen en u allemaal ontvingen wij op de Dag van de Leraar van de Ouderraad een veelzeg-
gende attentie! Heel erg bedankt daarvoor! Ook andersom kunnen wij zeggen: kinderen en ouders, jullie 
verdienen een pluim! Goed om dat van elkaar te weten en tegen elkaar te zeggen!  

 

Deze week zijn de nieuwe boekjes voor Sjors Sportief/Creatief uitgedeeld. Hier staat het aanbod van 

sport-, beweeg- en creatieve activiteiten van Berkelland.  

Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij u naar de bijlage.  

De link naar het digitale boekje is deze: https://cultuurensportstimulering.nl/berkelland-2021-2022/#page=1 

En de link naar het introductiefilmpje vindt u hier: https://www.sjorssportief.nl/video 

 

Voor wie belangstelling heeft voor het schaatsproject voor leerlingen van de groepen 7 en 8 verwijzen wij naar de bijlage. Aanmelden 
hiervoor kan tussen 13 en 27 oktober via www.sjorssportief.nl . 

 

Onlangs is het team van de Musicalfabriek bij ons op school geweest om informatie te verstrekken over de Musicalschool. In de uitge-
deelde flyer werd gesproken over een aanvullende brief met informatie. Deze vindt u in de bijlage. 

 

 

 

 

Donderdag 28 oktober, van 16.00-17.00 uur houdt Euphonia een vrije inlooples voor iedereen van 7 jaar en ouder die graag zingt. Voor 
aanvullende informatie verwijzen wij u naar de bijlage. 

 

Op donderdag 4 november viert het Preventie Platform Jeugd zijn 5-jarig bestaan. U bent van harte uitgenodigd voor de speciale, feeste-

lijke bijeenkomst op donderdagmiddag 4 november bij Loco Eten & Drinken, Lievelderweg 118 in Lievelde. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

13.30 uur    Inloop met koffie / thee en wat lekkers 
14.00 uur    Start programma: 

• Opening 

• Omdenken - een interactieve workshop over de do’s en don’ts van omdenken en hoe dit toe te passen in netwerksamen-

werkingen 

• Dialoogtafels kind, gezin en omgeving 

• Lezing Aletta Smits - het puberbrein, hoe gewoon is hun gedrag? 

• Afsluiting 

17.00 uur   Einde programma met aansluitend een netwerkborrel 

Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich aanmelden via deze link: https://preventieplatformjeugd.nl/feestelijke-lustrumbijeenkomst-4

-november 
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24-10-2022 t/m 28-10-2022.                                                      
Zodra de data van de overige vakanties bekend zijn, zullen wij die met u delen. 

 

Nathan (groep 1B) heeft een broertje gekregen. Hij heet Benjamin. Wij zijn heel blij voor Nathan en zijn familie. Van harte 
gefeliciteerd en veel geluk samen! 

 

 

Bij de peutergroep verwelkomen we Skip. Hij komt dagjes spelen. Wij wensen jou een heel 
fijne speel- en leertijd toe!  

Op de BSO is Bo begonnen. Wij wensen jou, samen met jouw ouders, een heel fijne speel- en 
leertijd toe! 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor nu sluiten we voor 1 week de deuren van school. We wensen jullie allemaal 

een fijne vakantie toe! We hopen elkaar in gezondheid weer op maandag 25 oktober 

te ontmoeten! 

 

 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

• Flyer Sjors Sportief 

• Flyer Piet de Wit schaatsproject 

• Brief Musicalschool 

• Flyer zangkoor Euphonia 


