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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Na de vorige persconferentie mochten we naar school blijven gaan. Wel zijn er wat aan-
vullende maatregelen genomen. Deze heeft u vorige week via mijn school van ons ont-
vangen in de werkwijze van het Sterrenpalet. Wat de persconferentie aankomende dins-
dag brengt voor het onderwijs is nog afwachten.  

We hopen samen met de kinderen ook de laatste 2 weken tot aan de kerstvakantie er 
nog een fijne tijd van te maken. We merken dat er telkens weer kinderen en gezinnen in 
quarantaine zitten. Erg vervelend als kinderen een tijd school moeten missen. Voor alle 
kinderen is het mogelijk om thuis te werken. Heeft u hiervoor iets nodig dan komen we 
dit graag bij u bezorgen.  

 

We willen u nogmaals vragen om de maatregelen, waaronder de quarantaine regels, zoals 
gegeven door de overheid in acht te nemen. De quarantaine van kinderen die niet im-
muun zijn start op het moment dat het laatste positief geteste gezinslid uit quarantaine 
mag. Mocht u twijfelen wanneer uw kind weer naar school mag, mag u altijd contact op-
nemen met school, maar ook de GGD kan altijd benaderd worden. Zij hebben uw gege-
vens bij de hand en kunnen een advies op maat geven. Wij gaan uit van de standaardre-
gels vanuit de overheid zoals bij ons bekend en controleren deze regelmatig bij de GGD. 
Dit doen we uit veiligheid voor ons allemaal.  

 
Bedankt dat u aan deze veiligheid bijdraagt door onder andere uw kind zoveel als moge-
lijk zelfstandig naar school te laten komen, afstand te houden op het plein, uw kind bij 
milde klachten te (laten) testen of thuis te houden en door uw kind in de bovenbouw te 
wijzen op het dragen van een mondkapje en het preventief zelftestadvies vanuit de over-
heid. En zo zijn er veel regels waar we rekening mee moeten houden. Laten we ons best 
blijven doen, met allemaal hetzelfde doel; zolang en zoveel mogelijk uw kind op een veili-
ge manier naar school laten gaan! 
 

De zelftesten welke geleverd worden op school voor de kinderen van groep 6 tot en met 8 
hebben wij helaas nog niet mogen ontvangen. Zodra we deze wel geleverd hebben gekre-
gen op school zullen we deze (indien gewenst) uitdelen aan de leerlingen van groep 6 tot 
en met 8.  



Door de corona maatregel dat een 28 weken zwangere leerkracht ook afstand moet gaan houden van de kinderen is juf Joyce al een tijdje 
niet op school geweest. Op de achtergrond doet ze allerlei werkzaamheden voor school en voor de groep. Maar na de kerstvakantie zal 
juf Joyce toch echt met verlof gaan. We wensen haar een heel fijn verlof toe!  
Juf Pierrette zal na de kerstvakantie van maandag tot en met woensdag in groep 6 zijn. 

 

Deze week zijn de inlogkaarten voor de schoolfoto's meegegeven. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij een korte enquête opgesteld. Wij hopen dat u deze wilt invullen zodat wij voor volgend schooljaar 
een besluit kunnen nemen. De link hiervoor ontvangt u via Mijn School. 

Uw mening wordt zeker op prijs gesteld, het zou fijn zijn als u deze niet naar de teamleden mailt/appt, maar dat u deze deelt met de OR 
(or@sterrenpaletvco.nl). 

 

Even ter herinnering: het is niet toegestaan uw auto te parkeren op de parkeerplaats van het Gezondheids-
centrum. Dit is particulier eigendom. Van het Sterrenpalet hebben wij dus niet het recht om daar te parke-
ren. We hebben alleen het recht van overpad, dus voetgangers mogen wel over de parkeerplaats lopen en 
via het hek aan die kant het schoolplein op lopen. 

Voor de verkeersveiligheid willen we u graag nog eens wijzen op de door ons opgestelde richtlijnen. Wilt u 
die ook doorgeven aan de oppas/opa/oma enz.? U vindt de richtlijnen terug onder “Documenten” op Mijn 
School. 

 

Het is omwonenden van zowel de Prins Bernhardstraat als de Lariksweg opgevallen dat meerdere kinderen 
in de ochtend fietsen zonder licht. Komend vanuit het dorp zijn de kinderen nauwelijks/slecht zichtbaar. 
Wij willen u daarom vragen om hier aandacht aan te schenken. Misschien kan dit filmpje van de ANWB 
daarbij helpen. Het is immers in het belang van de veiligheid van onze leerlingen. 

 

Zoals we de vorige keer in het letterpalet hebben laten weten wordt er dit jaar kerst gevierd in de eigen groep. 

Dit doen we op donderdag 23 december tijdens schooltijd. De leerkrachten maken zelf foto's van dit kerstfeest. Deze 
foto's zullen later te bewonderen zijn op mijn school. 
 
Alle kinderen van de basisschool maken een kerstlichtje voor zichzelf en maken een kerstlichtje voor iemand anders. 
Deze kerstlichtjes komen, via de zorgmedewerkers van Sensire, terecht bij mensen waarvoor wij een lichtpuntje kunnen 
zijn in de kersttijd.  
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Wij zijn op zoek naar een handige ou-

der/opa/buurman/timmerman die 

voor ons stelten wil maken. Kent u of 

bent u die persoon, dan kunt u contact 

opnemen met juf Jeanet (j.habers@vco

-oostnederland.nl). 

mailto:or@sterrenpaletvco.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Xyqa5zUGwP0
mailto:j.habers@vco-oostnederland.nl
mailto:j.habers@vco-oostnederland.nl


Afgelopen week is er wederom een vergadering geweest vanuit de ouderraad.  

We kijken terug op een fijn Sinterklaasfeest met hele leuke reacties op de schatkamer die dit jaar was georganiseerd. Helaas kunnen we 
door de coronamaatregelen dit jaar geen herdertjestocht houden en zal het Kerstfeest vanuit de klas worden gevierd.  

De bloembollenactie is ten einde en met deze actie is er € 3642,50 op de bankrekening van de ouderraad bijgeschreven. Een prachtig 
bedrag waar de kinderen ontzettend goed hun best voor hebben gedaan.  

Het Klimbos is nu helemaal rond en zal in week 4 in januari 2022 worden aangelegd door de Tuinen van Geerdink. Als ouderraad zijn we 
ontzettend blij voor de kinderen nu zij vanaf februari kunnen genieten van het parcours waarin de toestellen worden gebouwd. 

 

Onze stagiaire bewegingsonderwijs, Carmen, nodigt alle leerlingen van de groepen 3 t/m 6 van harte uit voor een sportieve activiteit in de 
kerstvakantie. 

Op 28 december wordt er in de Pickerhal het Mario Kart spel georganiseerd. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

Vorige week woensdag was er een digitale koffie-inloop. Het was fijn dat er, ondanks dat we niet fysiek bij elkaar konden zijn, op deze 
manier toch even tijd was om met elkaar in gesprek te gaan. 

Uitnodiging nieuwjaarsinloop 
De volgende koffie-inloop vindt plaats op maandagmorgen 10 januari. Deze digitale Nieuwjaars-inloop vindt plaats van 8.30-9.30 uur.  
Als u wilt aansluiten, moet u zich hiervoor aanmelden via de Agenda op Mijn School.  

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 8.30 uur in gesprek met elkaar. 

 

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 

 

Pakjesbus brengt Sint op school. 

Gelukkig kon het Sinterklaasfeest, met de nodige aanpassingen, doorgaan. Vol verwachting stonden we buiten aan de kiss&ride te wach-
ten op de aankomst van Sinterklaas en zijn pieten. Dit jaar niet op zijn schimmel, maar in de pakjesbus van het FEESTatelier rijdt Sinter-
klaas door de kiss&ride zone! Wat een lol hadden we erom! Buiten op het plein was er een schatkamer met pakjes, de kleuters knutsel-
den in de dagen ervoor al pietenmutsen en de jongste kinderen op de kinderopvang maakten kennis met het pepernoten bakken. In de 
bovenbouw hielp iedereen met gedichten schrijven, surprises maken en uitdelen. Kortom: Volop plezier voor jong en oud! Dank u Sinter-
klaas en tot volgend jaar!! 
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Het Segnocollectief biedt in januari oriëntatielessen aan, verzorgd door Dorien Jansen-Venneboer. De kinderen leren in 15 lessen meer 
over muziekinstrumenten, gaan samen muziek maken en kunnen na afloop een aantal lessen krijgen op hun instrument van keuze. 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

Bij de peutergroep verwelkomen we Wiebe en Mick. Wij wensen jou een heel fijne speel- en 
leertijd toe op het Sterrenpalet!  
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U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

• Enquête schoolfotograaf 

• Flyer Mario Kart 

• Flyer Segnocollectief 


