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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Na drie weken kerstvakantie waren we met ons allen heel blij dat de scholen 
weer open mochten. En nog steeds zijn we blij dat ze open zijn. Tijdens deze 
weken, met name in de afgelopen week, merken we wel dat het régent qua 
besmettingen. Deze week zijn twee groepen in quarantaine gegaan, namelijk 
de groepen 5A en 8B. Ook zijn er heel veel kinderen thuis i.v.m. een positieve 
testuitslag van één van de gezinsleden. Als een groep in quarantaine gaat, 
geven we thuisonderwijs. Voor kinderen die individueel in quarantaine gaan, 
zorgen we dat de schooltaken voor een dag zo goed mogelijk klaar staan, zo-
dat daar thuis aan gewerkt kan worden. Chromebooks worden opgehaald of 
gebracht. We ervaren daarin ook een heel prettige samenwerking met u als 
ouders, heel erg bedankt daarvoor!                                                                        
Wanneer er een positieve testuitslag is of er daarvan meer zijn in een groep, 
zoeken we contact met het Scholenteam van de GGD over welke maatregelen 
gelden en wat er van ons verwacht wordt. Ook als ouders krijgt u een advies. 
Meestal komen de adviezen overeen, maar soms niet en dan proberen we er 
samen uit te komen hoe het zit, waarbij het advies van het Scholenteam voor 
ons leidend is. Bedankt voor het overleg, wanneer dat aan de orde is. Als we 
op internet de adviezen opzoeken, vinden we soms allemaal wat anders. Het 
is daarom fijn dat we ook rechtstreeks contact kunnen zoeken met de GGD.  

Veel ouders hebben een Digi-D, waardoor een testafspraak gemakkelijker te 
maken is en de uitslag er sneller is. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan 
is het misschien een idee om alsnog een Digi-D aan te vragen, mocht u ge-
bruik willen maken van de testmogelijkheden. (Verderop in de nieuwsbrief 
leest u hoe u dit kunt aanvragen) 

Het zijn bijzondere tijden, zeggen we geregeld tegen elkaar. We hopen van 
harte dat deze omstandigheden weer voorbij mogen gaan. Maar zolang we 
hiermee te maken hebben, proberen we hier samen zo goed mogelijk mee om 
te gaan, waarbij we proberen rekening te houden met elkaar en onze geza-
menlijke gezondheid en veiligheid. We wensen u ook als gezinnen gezondheid 
toe en voor hen die in quarantaine zijn veel geduld en als gezin toch een goede 
tijd samen!  



Ook personeelsleden en hun gezinnen hebben soms te maken met positieve testuitslagen. Naast dat er ook altijd  al andere redenen 
waren en zijn, waardoor leerkrachten soms noodgedwongen afwezig zijn. Helaas hebben we in deze tijd te maken met een lerarentekort. 
Dat betekent dat, als we een invaller nodig hebben, er niet altijd een invalleerkracht beschikbaar is. En dat komt steeds vaker voor bij ons 
en misschien nog meer bij de scholen om ons heen en in het hele land. Als er niemand beschikbaar is, proberen we met het team samen 
een oplossing te vinden door te schuiven in taken. Daardoor kunnen helaas niet altijd de ondersteunende taken doorgaan, maar daarmee 
willen we proberen te voorkomen dat kinderen niet op school kunnen komen. Tot nu toe hebben we nog nooit een klas thuis hoeven te 
laten. Maar we merken nu dat de grens dat er nog een oplossing is, helaas bijna bereikt is. Deze week was er een moment dat we geen 
oplossing meer konden bedenken, voor het geval er nog iemand uit zou vallen. We hebben het in samenwerking met ouders nog op kun-
nen lossen, maar middels dit bericht willen we u vragen om er rekening mee te houden dat we u op een gegeven moment moeten bellen 
dat er geen oplossing meer is om een groep op te vangen. We zullen u dan vragen om opvang voor uw zoon/dochter te regelen. Mocht u 
die op geen enkele manier kunnen regelen, dan zullen we uw zoon/dochter op school opvangen, waarbij de invulling van de dag anders 
zal zijn dan in gewone omstandigheden. Misschien komen we soms 's morgens voor een voldongen feit te staan. Als dat zo is, dan zullen 
we contact met u opnemen over welke oplossing we samen kunnen bedenken. We merken heel vaak begrip bij situaties, die anders zijn 
dan gewenst, dus bij deze willen we u bij voorbaat al danken voor uw begrip en de samenwerking! En uiteraard zullen wij onze uiterste 
best blijven doen om alle kinderen zoveel mogelijk naar school te laten gaan!  

 

Vanwege corona kunnen wij geen controle uitvoeren op hoofdluis. Daarom willen u vragen of u zelf wilt blijven contro-
leren. 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 Tannemaat (06 -
30880400) en Rebecca Jansen (06-50591622). In het geval u luizen en/of neten bij uw kind (eren) ontdekt, horen wij dat 
graag. Ook al kunnen er nu geen luizencontroles plaatsvinden, zo kunnen wij elkaar toch samen helpen om luisvrij te 
blijven. 

 

 
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 stond voor onze school een Open Huis gepland voor ouders van een kind dat dit schooljaar 4 jaar zal worden. 
Vanwege het coronavirus kan dit helaas niet doorgaan op de manier zoals wij dit gebruikelijk organiseren door letterlijk onze deuren 
open te zetten. Gelukkig staat er op de website de nodige informatie. Mocht u mensen kennen in uw omgeving die zich aan het oriënte-
ren zijn voor een school- of opvangkeuze, dan zou u hen hierop kunnen attenderen. Ook kunnen wij een informatietas bij hen bezorgen. 
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. 

 

 
Als u, als ouders, uw persoonlijke gegevens wijzigt in Mijn School, ontvangen wij daarvoor een wijzigingsverzoek. De gegevens die in Mijn 
School staan, worden namelijk vanuit de leerlingenadministratie gehaald en daarom kunt u wel wijzigingen invoeren, maar daarvoor 
moeten wij eerst toestemming verlenen. Soms zitten er wijzigingen bij die wij niet kunnen doorvoeren. Daarom even een korte uitleg. Bij 
uw kind(eren) staan geen gegevens voor mail of mobiele telefoon omdat uw kind daarover (meestal) niet beschikt. Ook kunnen de 

(mobiele) telefoonnummers alleen worden ingevoerd met tussenstreepje, dus 06-xx en 0545-xx. Soms heb-
ben ouders Mijn School geopend met het mailadres van hun partner. In dat geval is het onmogelijk om de 
naam van de vrouw te wisselen voor die van de man of omgekeerd. De enige oplossing is het account deac-
tiveren en een nieuwe inlog aan te vragen. Hiervoor kunt u terecht bij Mirjam (admin.sterrenpalet@vco-
oostnederland.nl).  

Als u een nieuw e-mailadres heeft gekregen, willen wij u vragen om dit altijd even via bovengenoemd mail-
adres door te geven aan Mirjam dan past zij dit centraal aan. Elke vrijdag ontvangt u een notificatiemail van 
Mijn School.  
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Voorlezen is leuk en heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Vanaf 26 januari  
t/m 5 februari zijn de Nationale Voorleesdagen! Deze Voorleesdagen worden jaarlijks gehou-
den om het voorlezen aan jonge kinderen, die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren.    
Tussen de titels uit de Prentenboeken Top 10 zit één boek dat zich Prentenboek van het Jaar 
mag noemen. In 2022 is dat Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp en Kees de 
Boer. We gaan in de baby-, peuter- en kleutergroepen extra aandacht besteden aan het 
voorlezen en zullen de grappige monsters centraal staan. Hopelijk beleven u en uw kind 
thuis ook zoveel plezier aan het voorlezen!? 

 

 
Op dinsdag 15 februari vinden de 10-minuten-gesprekken digitaal plaats om de ontwikkeling van uw kind te bespreken.  

U ontvangt vrijdag 4 februari via Mijn School een uitnodiging (onder Oudergesprekken). Aanmelden kan tot en met vrijdag 11 februari. 

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, daarna 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 (bij 2 kinderen) of 30 (bij 3 kinderen) minuten, waarbinnen 
de gesprekken voor beide/alledrie de kinderen plaatsvinden. Mocht de inschrijving niet lukken, dan horen we dat graag!  

U heeft ook de mogelijkheid 10-minuten-gesprekken 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 postvakbericht te sturen via Mijn School. We proberen deze 
gesprekken aan te laten sluiten bij de andere.  

Nadat de afspraken zijn gemaakt, kunt u zich op dinsdag 15 februari op de geplande tijd op de volgende manier aanmelden:  

1. Aanmelden voor het gesprek gaat via Google Meet. Ga hiervoor naar https://portal.zuluconnect.net/ 

2. Log in met het gekregen sterrenpalet mailadres (mag ook van broertje/zusje). 

3. Klik op het icoontje van Google Meet.  

4. Klik hier op meetingcode. 

5. Typ de naam van het de leerling waarover het gesprek gaat. Het is de bedoeling dat je de voornaam en achternaam van het kind aan 
elkaar intypt (bijvoorbeeld: maritloman). Druk daarna op deelnemen (niet vergeten, anders komt u niet in het gesprek). 

6. De leerkracht komt op het tijdstip bij in de vergaderruimte.  

7. We voeren het gesprek.   

8. We verbreken de verbinding van het gesprek (of de leerkracht doet dit).  

Heeft u nog een gesprek dan klikt u op Terug naar startscherm.   
U typt de naam van de zoon/dochter in waar u vervolgens een gesprek over heeft (op het door u ingeplande tijdstip)   
De leerkracht komt bij u in de vergaderruimte.  

De gesprekken van de peuter- en opvang kinderen zijn op aanvraag bij de pedagogisch medewerksters. Betreffende ouders kunnen dit 
mondeling of via een bericht aangeven. 

We wensen u ook op deze manier goede gesprekken toe!  

 

 
Voor ons sponsorkind Catherine uit Oeganda hebben de kinderen van de herfstvakantie tot de kerstvakantie 
€85,10 gespaard. Er is van dit bedrag een eindejaarsgift, een extra gift naast de maandelijkse gift, naar Catherine 
gegaan. De organisatie gaat samen met Catherine daar een passend, functioneel cadeau voor haar voor kopen. 
Namens Catherine alvast weer hartelijk dank voor uw bijdrage. N.a.v. de brief die Catherine ons een poosje gele-
den heeft gestuurd hebben een aantal groepen ook een brief aan haar geschreven of iets voor haar gemaakt. Dit 
is samen met een kerstkaart naar haar gestuurd. Inmiddels hebben we ook een kerstkaart van haar ontvangen 
met daarin een boodschap voor ons: A new year full of joy and peace! 
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Na vragen van ouders hierover hebben wij nog eens kritisch naar ons beleid rondom verjaardagen en de verjaar-
dagsfeestjes gekeken. Wij voeren het volgende beleid: 

Op school wordt de verjaardag van de kinderen in de klas gevierd. Er wordt voor de kinderen gezongen en de kleu-
ters krijgen een feestmuts. De kinderen trakteren alleen hun eigen groep en hun eigen leerkacht(en). De kinderen 
krijgen wel een kaart mee waar de namen van alle meesters en juffen op staan. In groep 1-2 mag er ook een te-
kening gemaakt worden voor jarige ouders en grootouders. U kunt dit met de leerkracht van uw kind overleggen. Om alles zo gezond 
mogelijk te houden, juichen wij een gezonde traktatie (ook voor de meester en juffen) van harte toe. 

Het uitdelen van de uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje willen wij u vragen om buiten school te doen. Dit om teleurgestelde kin-
deren bij school te voorkomen.  

NB: Deze tekst staat voortaan ook in de nieuwsbrief Algemene Informatie. Deze is aangepast en zult u onder Documenten op Mijn 
School terug kunnen vinden. 

 

 
Heeft uw kind al een eigen DigiD? Waarom het handig is om dit nu alvast te regelen heeft alles te maken met corona. Want mócht uw 
kind getest worden, dan kunt u sneller de uitslag inzien, dan wanneer u wacht op het telefoontje van de GGD. U kunt dit aanvragen via de 
website van DigiD. De te nemen stappen zijn: 

1. U heeft het burgerservicenummer van uw kind nodig bij de aanvraag.  

2. Ga naar https://digid.nl/aanvragen en vul de gegevens van uw kind in en rond de aanvraag af.  

3. Binnen drie werkdagen ontvangt u een brief thuis met een activeringscode.  

4. Voeg een telefoonnummer en e-mailadres toe tijdens de aanvraag. U kunt dan meer met de DigiD, zoals een wachtwoord herstellen 
of de DigiD app eenvoudig activeren.  

5. Onthoud uw gebruikersnaam en wachtwoord goed, die heeft u nodig om de DigiD van uw kind te activeren. 

6. Als uw kind ouder is, kunt u de DigiD code overdragen en kan uw kind het wachtwoord veranderen. 

 

 
Rechts vooraan, bij de extra fietsenstelling van ons IKC, staat een kledingcontainer van Curitas. (U zult al wel hebben opgemerkt dat de 

container is verplaatst.) 

Door het textiel in deze kledingcontainer te doen, ben je verzekerd van een duurzame verwerking van je oude kleding én steun je Stich-

ting Pax kinderhulp én onze school! Want dankzij jouw bijdrage ontvangen wij als school & ouderraad een financiële bijdrage per kilo-

gram opgehaald textiel, waarmee we weer mooie dingen voor onze leerlingen kunnen doen! Wij krijgen vragen over wat er precies in de 

kledingcontainer mag. Er mag in de textielcontainer: 

• Alle kleding 

• Huishoudtextiel 

• Beddengoed, ook dekens en dekbedden 

• Schoenen (per paar gebonden) 

• Handtassen 

• Hoeden, petten 

• Lederwaren  

Alles graag in een goed afgesloten zak in de container doen. Op die manier wordt de kwaliteit van het textiel zo hoog mogelijk gehouden. 

Het is voor ons natuurlijk ook fijn als u familie, vrienden, buren over deze kleding inzameling verteld. Hoe meer textiel en schoeisel er 

wordt ingeleverd, hoger de opbrengst. De kleding container staat er het hele jaar, u kunt er dichtbij parkeren en het levert echt een mooie 

bijdrage op voor onze leerlingen! 
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Maandag 10 januari was er een digitale nieuwjaarsinloop.  

Het volgende digitale koffie-moment vindt plaats op dinsdag 1 februari van 8.30 - 9.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via de Agen-
da op Mijn School. U bent hiervoor van harte uitgenodigd om samen bij te praten en uw vragen te kunnen stellen! 

 

Muziekvereniging Excelsior biedt kinderen vanaf 7 jaar vanaf dit jaar de mogelijkheid muziek te spelen op je eigen school. De Notenbende 
is een echt orkest waarin je samen leert en samen speelt. Uiteraard worden bij deze lessen alle coronamaatregelen in acht genomen en 
de lessen worden alleen gegeven als de situatie op school dit toelaat. 

Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage die u terugvindt onder Documenten op Mijn School. 

 

In groep 1A verwelkomen we Niels, Liam, Sam en Birlant. Welkom op de basisschool en 
heel veel plezier bij het leren en spelen!  

 

Juf Daniëlle is moeder geworden van een zoon! Hij heet Morris. We zijn heel blij voor Daniëlle, Martijn, Ferre en Twan. 
Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! Mocht u hen willen feliciteren door middel van een kaartje dan 
verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op Mijn School waarin hun adres vermeld staat. 

Ook juf Joyce is moeder geworden. Zij kreeg een dochter en zij heet Marèl. We zijn heel blij voor Joyce, Robin en Stef.. 

Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst!  

 

Dat geluk en verdriet soms heel dicht bij elkaar liggen hebben we helaas binnen het team ook weer ervaren. Juf 
Naomi had vorige week dinsdag in de klas verteld dat ze haar derde kindje verwachtte. Hoe blij was iedereen 
voor en met haar.  

Maar tot ons grote verdriet kregen we vorig weekend het bericht van Naomi dat bij de echo het hartje niet meer 
gehoord werd. Naomi heeft het kindje ruim 17 weken bij zich gedragen. We zijn er stil van en wensen Naomi & 
Torsten, Elisa en Romy samen heel veel sterkte en troost in dit grote verdriet. .  

Mocht u Naomi en haar gezin een kaartje willen sturen om mee te leven, dan kan dat naar het adres dat u op 
Mijn School vindt. 
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U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

• Flyer de Notenbende 


