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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

De afgelopen dagen zijn er allerlei scenario’s rondom de nieuwste corona maatregelen 
voorbijgekomen. Vanavond is er weer een persconferentie waarbij we het besluit van het 
kabinet zullen horen. De verwachting zoals die er nu uitziet is dat de scholen open mogen 
blijven. Dat is goed nieuws!  
Vanavond om 19.00 uur zullen we dit pas zeker weten.  

 
Afgelopen woensdag is er een nieuw protocol voor het onderwijs uitgekomen. Hierbij zijn 
er nieuwe maatregelen gesteld waarvan we u de belangrijkste al hebben laten weten in 
een spoedbericht afgelopen woensdagmiddag.  

 
Hieronder herhalen we deze belangrijkste maatregelen: 

 Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Ouders/verzorgers komen niet in school tenzij strikt noodzakelijk. 

 Externen komen alleen in school voor noodzakelijke leerlingbegeleiding. 

 Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten. Kinderen met een 
neusverkoudheid mogen naar school komen, behalve als zij klachten hebben zoals 
benauwdheid, hoesten en koorts.  

 Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus, 
gaan alle huisgenoten in quarantaine 

Naast deze belangrijkste maatregelen zullen wij na de persconferentie een aangepaste 
werkwijze schrijven voor het Sterrenpalet. Deze zullen wij zo snel mogelijk onder docu-
menten op Mijn School plaatsen. 

 

Volgende week zullen de kaartjes met daarop een inlogcode voor het bestellen van de 
schoolfoto’s op school arriveren. Wij zullen deze aan de kinderen mee naar huis geven. 
Als u daarna vragen heeft, is het uiteraard niet de bedoeling dat u hierover contact op-
neemt met Heleen Blaauw (de fotograaf), maar met de administratie. 



De afgelopen periode heeft u al veel gelezen over het lerarentekort. Ook is er een brief gekomen vanuit VCO waarin dit tekort is beschre-
ven. In de afgelopen 2 weken hebben we weer regelmatig te maken gehad met een tekort aan inval leerkrachten. Verschillende collega’s 
hebben extra gewerkt in hun eigen of een andere groep, of we hebben onze leraarondersteuners (Marloes en Rogier) les laten geven aan 
een groep. Hierdoor kon dan individuele begeleiding vaak niet of beperkt doorgaan. Elke ochtend zijn we blij dat alle groepen naar school 
kunnen, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen elke dag onderwijs krijgen. Toch voelen we ook dat we steeds dichterbij de grens 
van creatief oplossen komen. Er zijn dagen dat we echt geen oplossing meer hadden kunnen bedenken als er nog een collega verkouden 
was wakker geworden. Een grote zorg voor de continuïteit van ons onderwijs.  

 

Op woensdagavond 1 december is er, van 20.00 - 21.00 uur een digitale koffie-inloop. Uiteraard kunt u ook later dan 20.00 uur aansluiten. Hiervoor bent u allemaal van 
harte uitgenodigd! 
Helaas kunnen we u niet zelf onze lekkere koffie aanbieden, maar het lukt vast om daar ook thuis voor te zorgen.  

De stappen om in te loggen zijn:  

1. Ga naar meet.google.com.  

2. Log in met een sterrenpalet-mailadres van (een van) uw kind(eren) (het maakt niet uit van welk 
kind)  

3. Klik op +Vergadering starten of Deelnemen aan vergadering  

4. Typ als codewoord koffie-inloop in  

5. Dan kunnen we vanaf 20.00 uur in gesprek met elkaar. 

Op vrijdag 3 december mogen we - hopelijk - Sinterklaas en de Pieten verwelkomen op ons Sterrenpalet. Alle kin-
deren komen, net als elke ochtend, zelfstandig naar binnen. We willen wel vragen of iedereen uiterlijk 8.10 uur bin-
nen wil zijn. Het verwelkomen van de Sint en de viering in de groepen zal ook dit jaar vanwege de corona maatrege-
len zonder ouders plaatsvinden. De groepsleerkrachten maken foto's en daarna kunt u deze bewonderen op Mijn 
School. De groepen 1 en 2 zijn om 12.00 uur vrij. De gymlessen zullen op 3 december niet doorgaan. We hopen dat 
het een fijn Sinterklaasfeest wordt! 

 

We zijn een hele tijd samen druk geweest met het sparen van grote glazen groente potten voor onze herdertjes-
tocht op woensdag 22 december. Gezien de eerder gestelde verscherpte maatregelen hebben we helaas het besluit 
moeten nemen om de herdertjestocht niet door te laten gaan.  

Er is een ander programma bedacht en we kijken uit naar ons kerstfeest, onder schooltijd, op donderdag 23 decem-
ber. De precieze invulling van dit alternatieve kerstfeest is allemaal afhankelijk van de besluiten die ons kabinet 
vanavond tijdens de persconferentie of in de komende tijd bekend zal maken.  

 

Op dit moment is er weer plek voor nieuwe kinderen bij de pleinclub in Eibergen. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de     

bijlage. 

Marjolein Besnyöi 

 

Helaas heeft BC Picker Reds moeten besluiten dat het schoolbasketbaltoernooi, dat op woensdagmiddag 8 de-
cember zou plaatsvinden, niet door kan gaan. Dit vanwege de corona-ontwikkelingen en de niet dalende be-
smettingen. Heel jammer voor alle kinderen en coaches die graag mee hadden gedaan en geholpen aan deze 
sportieve middag. We hopen op betere tijden.  
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Afgelopen woensdag hadden alle kleutergroepen de Pietenmorgen. Een ochtend 
vol met leuke pieten activiteiten, zoals pepernoten bakken, pietenparcours, vlagge-
tjes kleuren, pepernoten sjoelen etc. De kleuters werden begeleid door de kanjers 
uit de groepen 8. Extra leuk was dat er een echte Piet kwam bewonderen hoe 
goed de kinderen bezig waren. Het was een leuke en gezellige ochtend. 

 

Heel hartelijk dank voor de vele aanmeldingen voor een lidmaatschap van de Eibergse IJsvereniging! 

Wij hebben alle opgaven doorgegeven aan de Eibergse IJsvereniging en zij gaan deze gegevens in hun administratie verwerken. U hoort 
van ons zodra de lidmaatschapskaarten binnen zijn. 

 

Hendrikje Markerink biedt vanaf januari 2022 weer nieuwe sessies aan. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

De gemeente Berkelland biedt het programma Cool2BFit aan voor kinderen met overgewicht. Voor aanvullende informatie verwijzen wij 
naar de bijlage. 
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Hallo! :-) 

De meeste leerlingen van het sterrenpalet 
kennen me wel ondertussen! Ik ben juf    
Siebrig en ik geniet enorm van zingen en 
muziek maken. En dat mag ik dit schooljaar 
met alle leerlingen van de peuters t/m groep 
6 doen op het sterrenpalet. Wat een geluk! Naast muzikant ben 
ik ook de vrouw van Ruud, de moeder van Veerle en Tjibbe en 
het baasje van onze twee poezen: Juffrouw Jannie en Tante 
Sidonia.  

Behalve op het Sterrenpalet werk ik ook op 3 andere scholen en 
ik geef zanglessen in mijn praktijk aan huis in Enschede. Af en 
toe mag ik ook zelf optreden met de Zingende Obers. Maar wat 
ontzettend leuk dat ik na een paar jaar pauze toch weer op-
nieuw aan de slag mag als muziekvakleerkracht op het Sterren-
palet. Ik geniet er enorm van! 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

• Uitnodiging Pleinclub 

• Folder meditatie januari 2022 

• Flyer Cool2Bfit 


