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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Hoe anders hadden we ons deze laatste week voor de vakantie voorgesteld. Na de scholensluiting van vorig jaar kwam helaas weer het 
bericht dat de laatste week voor de kerstvakantie de kinderen niet naar school mochten komen. Wat ontzettend vervelend; voor de kin-
deren, voor u als ouders en voor de collega’s op school. Waar veel plannen klaarlagen om uit te voeren, moest door alles een streep en 
werd er in een paar dagen tijd gezorgd voor een alternatief kerstfeest en wat lekkers voor de kinderen. 

Binnen de Ouderraad ontstond vervolgens het geweldige idee om een drive-thru te organiseren voor alle gezinnen van ons kindcentrum. 
Helaas ging daar na een volgende persconferentie en het ingaan van de harde lockdown ook een streep door. Geluk kwam ook daar een 
nieuw plan voor. Een periode van plannen maken en vooral wijzigen. Voor ons als school, maar zeker ook voor u als ouders. Wat een roe-
rige tijd is dit weer. En we weten nog niet wat er nog komen gaat.  

 
Op 3 januari is ons uitsluitsel beloofd over de periode na de kerstvakantie tijdens een nieuwe persconferentie.  

Op die avond krijgen we te horen of de kinderen weer naar school mogen op maandag 10 januari of dat we toch weer moeten overstap-
pen op het thuisonderwijs. Wat het ook worden gaat, we gaan ons best doen om er voor iedereen weer het beste van te maken. Om el-
kaar te ondersteunen waar mogelijk en nodig is. En met name er samen voor de kinderen te zijn. Zodra er meer informatie is over hoe de 
scholen weer opgestart worden op 10 januari laten we u die uiteraard weten.  
 



Normaal gesproken controleert onze "luizenpluisgroep” de kinderen op hoofdluis bij terugkeer op school na een 
vakantie of langere tijd van afwezigheid. In verband met corona kunnen wij dit niet uitvoeren. Wilt u daarom zelf 
blijven controleren? Op welke manier u dat kunt doen, kunt u lezen in het document hierover onder Documenten op 
Mijn School. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de "luizencoördinatoren": Yvonne Tanne-
maat (06 -30880400) en Rebecca Jansen (06-50591622). In het geval u luizen en/of neten bij uw kind (eren) ont-
dekt, horen wij dat graag. Ook al kunnen er nu geen luizencontroles plaatsvinden, zo kunnen wij elkaar toch samen 
helpen om luisvrij te blijven. 

 

 
Helaas kan de door onze stagiaire bewegingsonderwijs, Carmen, georganiseerde sportieve activiteit (het Mario Kart spel) niet doorgaan. 

 

 
De volgende (nieuwjaars)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. 

 

 
In september hebben we van de gemeente het verheugende bericht gekregen dat er bij ons gebouw drie noodlokalen geplaatst mogen 
worden. Als alles voorspoedig zou verlopen, zouden de lokalen na de kerstvakantie in gebruik genomen kunnen worden. Dat vertrouwen 
hadden we. Maar nu is het kerstvakantie en de noodlokalen staan er nog niet... Wat is er aan de hand? Er moest een vergunningsproce-
dure plaatsvinden, die zo snel mogelijk is opgestart. Vrijdag 3 december was daarvan de einddatum, liet de gemeente weten en die da-
tum heeft ook in de krant gestaan. Na 3 december namen we gelijk contact op met de gemeente voor het besluit. En toen kregen we het 
bericht dat de verkeerde datum was aangehouden. De vergunningsprocedure duurt tot 26 januari... Dat betekent dat het plaatsen van de 
noodlokalen op zich laat wachten. Dat vinden we heel vervelend en jammer in verband met de verwachtingen die we hadden en die we 
ook naar u gecommuniceerd hebben. We hebben één troost en dat is dat de leeringen van groep 8 het stiekem heel fijn hebben op hun 
eigen plek aan de Lariksweg en de meeste leerlingen er niet over treuren dat de verhuizing naar de Prins Bernhardstraat nog op zich laat 
wachten. We blijven streven naar een zo snel mogelijke terugkeer. De uitgewerkte plannen liggen klaar. Na 26 januari hopen we die zo 
snel mogelijk uit te kunnen voeren.   

 

 
In week 4 in januari 2022 zal een begin worden gemaakt met de aanleg van het Klimbos door de Tuinen van Geerdink. We hopen daarna 
binnen enkele weken de kinderen te zien spelen op ons eigen klimbos! Een aandachtspunt dat naar aanleiding van de aanleg van 
het klimbos extra besproken is, is de afscheiding tussen het klimbos en de tuinen van de buren. Hiervoor neemt de gemeente de verant-
woordelijkheid en ook hiervoor is een plan gemaakt.   

 

 
Op woensdag 9 februari staat voor onze school een Open Huis gepland voor ouders van een kind dat dit schooljaar 4 jaar zal worden. Het 
is nog onzeker of dit vanwege het coronavirus kan doorgaan op de manier zoals wij dit gebruikelijk organiseren door letterlijk onze deu-
ren open te zetten. Gelukkig staat er op de website de nodige informatie. Mocht u mensen kennen in uw omgeving die zich aan het ori-
ënteren zijn voor een school- of opvangkeuze, dan zou u hen hierop kunnen attenderen. Ook kunnen wij een informatietas bij hen bezor-
gen. Hiervoor kan er contact opgenomen worden met Ineke of Alieke. Ook blijft het mogelijk om een afspraak te maken voor een bezoek 
aan de school. Ook hiervoor kan er contact worden opgenomen met Ineke en Alieke. 
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Vorige week vrijdag was het onverwachts een bijzondere dag voor zowel juf Rieke als juf Petra. Beiden waren in de veronderstelling dat 
zij bij de ander op het feestje aanwezig zouden zijn, dus voor beiden was de verrassing compleet.  

Juf Rieke werkt inmiddels 40 jaar bij VCO en dat wilden we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben we haar fees-
telijk in het zonnetje gezet.  

Voor juf Petra was er een feestelijk afscheid van onze school omdat zij een andere functie bij Humankind krijgt. Petra, bedankt voor je 
passie, je liefde en gedrevenheid waarmee je de peutergroep leidde, kortom: bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan! Heel veel 
succes met je nieuwe baan!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Het vakantieschema voor het volgend schooljaar is gedeeltelijk bekend. Zodra de andere data bekend zijn, 
zullen wij die met u delen. 

Het rooster ziet er als volgt uit: 

Schooljaar 2022/2023 

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede Vrijdag: 7 april 2023 

Pasen: 10 april 2023 

Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 (inclusief Koningsdag 27-04) 

Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023 

Pinksteren: 29 mei 2023 

Vrije dag: 5 oktober 2023 (studiedag VCO) 



Afgelopen weken zijn alle leerlingen aan het knutselen geweest voor Sensire thuiszorg 
Eibergen. In deze feestmaand waar veel cadeautjes worden ontvangen staan we ook stil 
bij de vragen: Wat kunnen wij weggeven? Wat kunnen wij voor een ander doen? Kunnen 
wij een lichtje zijn voor een ander? Daarom hebben de kinderen lichtjes gemaakt voor de 
ruim 200 cliënten, medewerkers en stagiaires van Sensire.  Van klei, papier en in beschil-
derde glazen potjes zijn er waxinehouders gemaakt met de tekst: ‘’Een lichtje vol liefde, 
een lichtje vol kracht, een lichtje voor jou dat straalt in de nacht’’. Een warm gebaar naar 
mensen die een extra lichtpuntje kunnen gebruiken in deze tijd.  

Suzan Berentsen nam, net voor de vervroegde schoolsluiting, de lichtjes aan van Wout en 
Lotte uit groep 8. 

Daarnaast deed groep 8B mee aan het RTL 
Project Glimlach. Zij hebben allemaal mooie kerstkaarten gemaakt en deze opgestuurd 
naar het Prinses Máxima Centrum. Kerstkaarten voor de kinderen die deze kerst in het 
ziekenhuis moeten doorbrengen. 

Ook werd er extra gedacht aan ons sponsorkind Catherine. Wat fijn, dat sommige kinderen 
aan haar hebben gedacht en geld hebben meegenomen.  

Groep 7 schreef kaarten voor Amnesty International. De kinderen schreven een brief naar 
een van de mensen die onrecht is aangedaan. Op deze wijze voert Amnesty International 
actie om zo te proberen dat de levens van deze mensen veranderd wordt. De kaartjes zijn 
inmiddels op de post gedaan. 

Wat fijn dat iedereen op zijn eigen manier een bijdrage heeft geleverd en dat we weten dat 
we samen een verschil kunnen maken en er kunnen zijn voor anderen, dichtbij of ver weg! 

Er hing een “aparte sfeer” op school die laatste vrijdag voor de lockdown…. 
Was het vanwege de naderende vakantie?? Of stress voor de persconferentie?? 
Helemaal vreemd werd het toen HEEL de school naar buiten ging om 10 uur…. 
“WAT is er toch aan de hand!!” Vroeg ik… “we gaan liedjes zingen op het plein” kreeg ik als antwoord… 

Dacht nog : wie heeft DAT bedacht….  
Groot was de verrassing toen bleek dat al die reuring voor MIJ was!!! 
Méér dan 40 jaar (lees 46) in het onderwijs werd GROOTS gevierd!! 
MET zang, versiering, cadeaus en lovende woorden… van kinderen, het team, de ouderraad en het VCO bestuur… 
Beduusd en stil van alle lof en waardering schrijf ik dit. Nog nagenietend van een heel bijzondere dag. 
Dank jullie wel allemaal!!!!!  
 
Vanuit mijn huis in het bos wens ik iedereen fijne feestdagen en een gezond en liefdevol nieuwjaar!! 
Een hartelijke groet, 
Juf Rieke. 
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Voor de verlengde kerstvakantie hebben wij afscheid genomen van Luna uit groep 4A.  We wensen Luna en 
haar ouders een heel fijne en goede tijd op collega-VCO-school Kisveld in Neede, weer dichterbij huis.   

 

Emi (groep 1B) en Hanne (opvang) hebben afgelopen zaterdag een zusje gekregen! Zij heet Nina. We zijn heel blij voor 
Emi, Hanne en hun ouders. Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

 

In groep 5b verwelkomen we Luca. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij 
ons op school!  

 

Voor veel gezinnen is het afgelopen jaar ook een jaar geweest met verdriet of rouw in hun nabij omgeving of is het 
juist nu weer de tijd van herinneringen.   
Voor al deze gezinnen; veel sterkte en kracht gewenst in deze tijd van het jaar, waarin het gemis en het verdriet nog 
meer voelbaar zullen zijn.   

 

Voor nu sluiten we onze schooldeuren. We wensen jullie allemaal heel fijne feestdagen toe!  
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