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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Gelukkig kunnen we stellen dat Corona niet meer de boventoon voert in onze gesprekken 
en dat de maatregelen zoals we die in de afgelopen jaren kenden steeds meer naar de 
achtergrond verdwijnen. We gaan steeds meer terug naar ‘normaal’. Eén van de maatre-
gelen die deze week ook is komen te vervallen is het advies voor preventief zelftesten 
voor de leerlingen van de bovenbouw en voor medewerkers. Testen bij klachten en alleen 
klachtenvrij of met een negatieve zelftest naar school is nog wel steeds een maatregel 
die is blijven bestaan.  
Doordat het preventief testen is komen te vervallen, stopt daarbij ook het uitdelen van 
testen. Mocht u voor uw zoon/dochter met klachten nog een test nodig hebben, dan kunt 
u deze nog tot 1 juni op school krijgen. Er worden dus geen testen meer uitgedeeld zoals 
we dat in de afgelopen maanden deden bij de bovenbouw leerlingen.  

 

Vanaf vorig jaar maart ben ik (Ineke) meerscholendirecteur. Van maart tot en met juli 
2021 was ik directeur van Het Sterrenpalet en tijdelijk van Drakensteyn, tot voor Draken-
steyn een nieuwe directeur gevonden zou zijn. Vanaf augustus 2021 werd ik daarnaast 
ook directeur van Op den Akker in Haaksbergen. Dat betekende dat ik tijdelijk directeur 
was van drie scholen. Dat werden weer twee scholen, toen Drakensteyn na de afgelopen 
kerstvakantie een nieuwe (vaste) directeur kreeg. Vanaf toen was ik weer directeur van 
twee scholen, namelijk van het Sterrenpalet en Op den Akker. Dat worden weer drie scho-
len, omdat ik vanaf 1 april ook directeur zal zijn van Kisveld in Neede. Eigenlijk ben ik dan 
directeur van ‘Westelijk-VCO’, te weten de VCO-scholen in Haaksbergen, Eibergen en Nee-
de. Op elke school is een locatieleider aanwezig, die de dagelijkse zaken op zich neemt. 
Op het Sterrenpalet is dat Alieke Leppink. Heel blij zijn we met deze manier van werken, 
waarbij de taken verdeeld zijn. Door middel van het meerscholenleiderschap kom je er-
achter hoeveel efficiënter we met een aantal scholen kunnen werken. Daarom vindt er 
een onderzoek plaats op welke manier samenwerking met de drie scholen in Haaksber-
gen, Eibergen en Neede nog meer kan opleveren. Daarbij valt te denken aan gezamenlijke 
werkgroepen voor de verschillende vakgebieden, waarin expertise uitgewisseld wordt, bij 
lerarentekort uitwisselen van personeel, centrale organisatie van dezelfde activiteiten op 
de verschillende scholen, enz. Aansluitend op het motto van VCO: Samen, steeds beter! 
Daar gaan we voor!    

.  

 

Lentezoet 



Juf Audry gaat eind juni officieel met zwangerschapsverlof. Maar volgens het Protocol Basisonderwijs geldt daarvoor bij een zwangere 
het advies bij meer dan 28 weken zwangerschap minimaal 1,5 meter afstand te houden van iedereen, ook van de kinderen in de groep. 
Bij het lesgeven en leiden van een groep basisschoolkinderen is dat onmogelijk. Daarom zal Audry vanaf 28 weken geen les 
meer geven, maar thuis (dus op afstand) andere werkzaamheden doen. Juf Kris Wonnink zal juf Audry vervangen. Kris is nu 
LIO (Leraar In Opleiding) in groep 3A. Audry blijft tot haar zwangerschapsverlof wel betrokken bij haar groep en zal op af-
stand ook ondersteunende werkzaamheden voor de groep gaan doen. We zijn heel blij dat Kris bereid is om de vervanging 
van Audry op zich te nemen en wensen Audry een voorspoedige zwangerschap!  

 

De afgelopen 2 weken zijn de groepen van de bovenbouw druk bezig geweest in het atelier van Mirjan Kol-
deweij met het maken van ons herinneringsproject. Er werden herinneringen gedeeld, herinneringen om 
nooit te vergeten. Er kwamen enthousiaste verhalen van kinderen die terugkwamen uit het atelier en ook 
de kunstenaars zijn enthousiast. Op social media en in de krant heeft u hier ook al iets over kunnen lezen. 
Ook de groepen 0 tot en met 5 hebben in de klas gesprekken gevoerd over vrede en vrijheid. Hierbij is ge-
bruik gemaakt van prentenboeken. Er is getekend over dit onderwerp en op het raam van de school ziet u 
al een mooi resultaat. Langzaamaan zal er steeds meer op de ramen van de hal te zien zijn. En als laatste 
zal het grote kunstwerk waaraan de bovenbouw heeft bijgedragen opgebouwd en onthuld worden. Wan-
neer de onthulling is van dit kunstwerk hoort u nog van ons.  

 

Eind vorig schooljaar nam het Graafschapscollege contact op met ons kindcentrum. Ze wilden hun studenten lessen gaan geven in het 
inrichten van een leerrijke omgeving voor kinderen. Ze stelden ons daarbij de vraag of wij als pilot mee wilden doen aan dit project. Na-
dat we samen hebben verkend wat de bedoeling was komt de uitvoering van het project ten uitvoering.  
Aanstaande maandag 28 maart komen de studenten naar ons kindcentrum en zullen de peutergroepen en de kleutergroepen met een 
thema tafel in hun eigen groep aan de slag gaan. Deze thema tafel ,die naar aanleiding is gemaakt van een prentenboek, is gevuld met 
activiteiten die de studenten in groepjes hebben voorbereid. We zijn erg benieuwd. U hoort vast de verhalen van uw zoon/dochter en de 
foto’s verschijnen op mijn school.  

 

Aanstaande woensdag, 30 maart, wordt er 's middags weer oud papier in de wijken op gaan halen. De opbrengst van het oud papier 
komt ten goede aan alle leerlingen van het Sterrenpalet! Het geld dat hiermee wordt verdiend wordt deels besteed aan de speelattribu-
ten en andere activiteiten.  

Die dag staat de oud papier-container weer bij school. Helpt u ook dit keer mee om de container goed gevuld te krijgen? U kunt uw pa-
pier bij school afleveren.  

Mocht u nog willen helpen bij het ophalen van het oud papier dan kan dat uiteraard ook. Graag zelfs! Vele handen maken immers licht 
werk. 

 

Op maandag 4 april is er, van 8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop in de centrale hal van 
school. Hiervoor bent u allemaal van harte uitgenodigd! Het zou leuk zijn om elkaar rond 
de koffie/thee te ontmoeten. Ook de ouders van de peuter- en opvangkinderen zijn hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

In februari stond ons open huis gepland. Helaas kon dit door de coronamaatregelen niet doorgaan. Omdat we dit erg jammer vonden, is 
er met de Eibergse scholen een nieuwe datum gezocht voor een gezamenlijk open huis. Dit open huis vindt plaats op woensdag 6 april 
van 9.00-12.30 uur.  

Voor de flyer verwijzen wij naar de bijlage. Deze staat in dezelfde map als dit Letterpalet. 
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Zondag 10 april is het Palmpasen. Op deze zondag, een week voor Pasen, wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. 
Ook dit jaar maken de groepen 0-1 t/m 4 weer Palmpaasstokken. Elke gemaakte stok is geld waard. De Diaconie van de Protestantse 
Gemeente doneert namelijk voor elke stok €10,- aan KWF. We zijn we dankbaar en trots dat de gehele onderbouw aan deze actie mee-
doet! Maar ook de hogere groepen steken hiervoor hun handen uit de mouwen; zij helpen de onderbouw groepen bij 
het versieren van de Palmpaasstokken! 
  
Op vrijdag 8 april houden de groepen 0-1 t/m 4 een Palmpaasstocht over het schoolplein. Die dag zullen ook de 
Palmpaasstokken mee naar huis gaan. Wij willen u vragen om de stok (zonder versieringen!) voor de meivakantie 
weer op school in te leveren.  

  
Op donderdag 14 april vieren we het paasfeest. Aangezien deze dag ook de sponsorloop wordt gehouden en elke 
groep op een ander moment hieraan meedoet, viert elke groep hun eigen Paasviering. 

 

Op woensdag 13 april is het voetbaltoernooi. Van onze school doen er 7 teams aan mee. 

Natuurlijk zijn er ook supporters nodig langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen? 

 

Afgelopen maandag is er begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de noodlokalen en 
het eerste deel van de noodlokalen is ondertussen geplaatst. Wat gaat het snel! Op de maandag na 
de meivakantie zullen we de kinderen van groep 8 verwelkomen en zullen we de lokalen officieel 
openen. Wat een fijn idee dat we dan weer met ons allen samen op één plek zijn!  

 

 

 

I.v.m. de werkzaamheden voor de noodlokalen kan er in de periode van maandag 21 maart tot en vrijdag 8 april NIET geparkeerd kan 
worden aan de zijkant bij school (bij de peuteropvang). 

 

Daarnaast willen wij iedereen er even aan herinneren dat het niet is toegestaan uw auto te parkeren op de 
parkeerplaats van het Gezondheidscentrum. Dit is particulier eigendom. Van het Sterrenpalet hebben wij 
dus niet het recht om daar te parkeren. 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.  

In het belang van de veiligheid van u en uw kind(eren) hebben wij een document hierover opgesteld. U 
vindt de richtlijnen terug onder “Documenten” op Mijn School. 

 

Heeft u eraan gedacht de ouderbijdrage over te maken? Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan verzoeken wij u dit 
alsnog te doen.  

De bijdrage is dit jaar € 25,00 per kind en kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL89 INGB 0003 5467 75 
t.n.v. Stichting Vrienden van het Sterrenpalet, onder vermelding van de naam en groep van uw kind.  

Bij voorbaat dank! 
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Het is alweer twee jaar geleden dat we op de dag van de paasviering een sponsorloop, een zogenaamde ‘Sterren-Alpe d’Huzes’ wilden 
organiseren. Dat wilden we doen, omdat Mirjam Struijk (moeder van Jurre, groep 2B en Yfke, groep 0-1A) de Alpe d’Huzes hardlopend zou 
beklimmen. De Alpe d’Huzes wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding, voor kankeronderzoek, voorlichting 
over het voorkomen van kanker en voor ondersteuning van kankerpatiënten. Mirjam wilde hieraan meedoen met de herinnering onder 
andere aan Niels van Beusekom (vader van Vigo, groep 1B). Niels was ook een dierbare meester bij ons op school, die twee jaar lang hard 
gevochten heeft tegen kanker, maar in december 2018 deze harde strijd tot ons grote verdriet moest verliezen.  In verband met de coro-
na-omstandigheden en de lockdown waarin we terechtkwamen in 2020 ging de Alpe d’Huzes en onze ‘Sterren-Alpe d’Huzes’ niet door. 
We spraken af, dat we, als de Alpe d’Huzes wel door zou gaan, we de sponsorloop alsnog zouden organiseren. Vorig jaar was dat ook nog 
niet mogelijk, maar dit jaar wel! Op 2 juni loopt Mirjam de Alpe d’Huzes en om haar te steunen organiseren wij, zoals we dat twee jaar 
geleden al van plan waren, met het paasfeest de ‘Sterren-Alpe d’Huzes'. Dat is op donderdag 14 april (hoe bijzonder is het, dat dat de 
verjaardagsdatum van Niels is). We denken dan aan hem, maar ook aan Arne Koster, vader van Gijs en Lieke Koster, die na ook twee jaar 
gevochten te hebben, op 9 juni 2021 overleden is.  Hij zou anders op 19 april, vijf dagen na ons paasfeest, 47 jaar geworden zijn. En na-
tuurlijk denken we aan zoveel anderen, die deze ziekte hebben gekend of nog kennen.  

De 'Sterren-Alpe d’Huzes’ wordt gehouden op De Maat, waar twee rondes worden uitgezet, een kleinere ronde (van 200 meter) voor de 
groepen 1 t/m 3 en een grotere ronde (van 400 meter) voor de groepen 4 t/m 8. De kinderen van de groepen 1 en 2 lopen een kwartier, 
de kinderen van de groepen 3 en 4 20 minuten, de kinderen van groep 5 en 6 25 minuten en de kinderen van groep 7 en 8 een half uur. In 
die tijd proberen zij zoveel mogelijk rondes te lopen. Daarvoor kunnen zij gesponsord worden door u en andere mensen uit hun omgeving 
door per ronde een bedrag te laten betalen. Na de sponsorloop ontvangen de kinderen het rondebedrag x het aantal rondes. Het is daar-
bij ook mogelijk om een maximumbedrag aan te geven. Voor de sponsoring ontvangen de kinderen komende woensdag 30 maart een 
sponsorformulier. Daarbij krijgen zij een presentatie over wat de Alpe d’Huzes is en wat de bedoeling is van de sponsorloop. Deze pre-
sentatie wordt gegeven door Mirjam Struijk en Christiaan Hoftijzer (vader van Mirthe, groep 8A en Dyon, groep 3A). Christiaan heeft een 
aantal jaren geleden de Alpe d’Huzes 6 keer beklommen. We vragen de kinderen om uiterlijk woensdag 13 april de formulieren in te leve-
ren. Na de sponsorloop krijgen zij deze terug om het geld in te zamelen. Al het ingezamelde geld zal Mirjam meenemen voor de actie die 
zij doet voor de KWF.  

Als u daarvoor de gelegenheid hebt, kunt u uw kind(eren) ook aanmoedigen, als zij de sponsorloop lopen. Hiervoor geven we het tijds-
schema van de ochtend door:  

Op deze manier willen we met het Paasfeest, het feest van Leven, van betekenis zijn voor degenen voor wie het leven niet meer vanzelf-
sprekend is. We hopen dat iedereen, met deze bewustwording, mee wil doen! Bij voorbaat dank daarvoor!   

 

 

 

8.30 - 8.50 uur Groep 3A, 3B, 4A, 4B

9.30 - 9.45 uur Groep 0/1A, 1B, 2A, 2B

10.30 - 10.55 uur Groep 5A, 5B, 6A

11.30 - 12.00 uur Groep 6B, 7A, 7/8B
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Het is alweer twee jaar geleden dat we op de dag van de paasviering een sponsorloop, een zogenaamde ‘Sterren-Alpe d’Huzes’ wilden De 
Koningsspelen komen er weer aan! 
Het belooft weer een schitterende dag te worden, waar iedereen uitgedost in de prachtigste oranje outfits naar school mag komen. De 
schooltijd is, zoals elke vrijdag, van 8:15 – 12:00u. voor de groepen 0 t/m 2 en van 8:15-14:15u. voor de groepen 3 t/m 8. 
Dit jaar doen we weer mee aan het Koningsdag-ontbijt/lunch. Iedere leerkracht zal dit inpassen in het schema van die dag, waardoor 
het zowel een ontbijt als een lunch kan worden. U wordt hiervan in het weekbericht op de hoogte gebracht. 
Wilt u ervoor zorgen dat u uw kind op woensdag 20 april of donderdag 21 april het volgende mee naar school laat nemen: 
* een tasje voorzien van naam/groep 
* een bord, beker, mes, vork en lepel 
Na afloop van deze feestdag krijgt uw kind de spullen (vies) in het tasje mee terug naar huis. 
Net als vorig jaar, zullen de spelen plaatsvinden op ons belevingsplein, waar de kinderen voor 
het eerst een nieuw gedeelte kunnen gebruiken…..... S P A N N E N D ! Ook is er weer een 
verrassing te vinden op het rekenplein. Het kan niet op! 
Met vrolijke kinderen en gezellige muziek zullen alle groepen weer deelnemen aan verschil-
lende sportieve activiteiten. Gelukkig hebben we nu weer de mogelijkheid om hulpouders uit te nodigen om er samen een geslaagde dag 
van te maken. De leden van de OR zijn hard aan het werk, samen met de ouders die zich via het ouderhulpformulier hebben opgegeven. 
Fijn dat jullie erbij zijn die dag! 
De buitenactiviteiten kunnen helaas niet doorgaan bij slecht weer. 

 

 
Dit weekend wordt de klok weer een uur verzet. Dit keer gaat de klok een uur vooruit 

 

 

 

 
Jack heeft onze school goed vertegenwoordigd tijdens de regionale finale in Aalten. Jack is niet door naar de volgende ronde. Jack, top 
gedaan! Wij zijn trots op jouw prestatie. 

 

 
Het Preventie Platform Jeugd organiseert op donderdag 14 april een Rots & Water Weerbaarheidstraining voor Kinderen (groep 5 – 8). 

Rots & Water is een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes in het basisonderwijs. Rots & Water heeft als doel het verbeteren 
van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen en tegelijkertijd het verbeteren van communicatieve en sociale vaardigheden. Daar-
naast zijn preventie van geweld en het maken van eigen keuzes belangrijke leerthema’s. 

Deze training start op donderdag 14 april a.s. om 15.00 uur in Sportzaal Noord, Heer Rudolfstraat 5 in Borculo en bestaat uit 8 wekelijk-
se bijeenkomsten van 1 uur. 

De Rots & Water training is voor kinderen uit de gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Voor meer informatie zie bijge-
voegde flyer. Aanmelden graag vóór 7 april a.s. via deze link: https://preventieplatformjeugd.nl/rots-water 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijgesloten flyer. 

 

 
Onze stagiaire bewegingsonderwijs, Carmen, nodigt alle leerlingen van de groepen 3 t/m 6 van harte uit 
voor een sportieve activiteit op Goede Vrijdag. Op 15 april wordt er in de Pickerhal het Mario Kart spel ge-
organiseerd. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage onder Documenten op Mijn School. 

Met name voor de groepen 5 en 6 zijn er nog niet genoeg deelnemers en het zal heel jammer zijn als we de 
activiteit voor de groepen daarom niet door kunnen laten gaan. Meld je daarom snel aan! 
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De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit 3 ouders en 3 docenten. Eind dit schooljaar zal er een ouder aftreden. Daardoor 
komt er een positie vrij voor een enthousiast lid uit de oudergeleding voor de medezeggenschapsraad (eventueel twee leden). 

Voor wie hiervoor belangstelling heeft, verwijzen wij naar de bijlage waarin alle aanvullende informatie staat. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Frots-water&data=04%7C01%7Ci.neerhof%40vco-oostnederland.nl%7C94f5698c5dd0458dd1dc08da0822b848%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0%7C0%7C637831242464007513%7CUnkno


 
Gelukkig konden we na de laatste corona versoepelingen weer een bezoek plannen aan De Oude Mattheüs!! De werkgroep School en 
Kerk, een werkgroep vanuit de jeugdraad van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken, organiseert al sinds 2010 jaarlijks een activi-
teit, waarbij we op een creatieve en eigentijdse manier bezig willen zijn met kerk- en geloofsbeleving bij kinderen. Het ene jaar zoeken 
we de ‘Schatten van de Kerk’ en het andere jaar is er een expositie.  Een project waar er ruimte is om te onderzoeken, te vragen en te 
verwonderen! 

U heeft er in de weekberichten over kunnen lezen: alle leerlingen werkten de afgelopen weken aan de expositie Kinderen & de Bijbel. Het 
thema lijkt voor zich te spreken; de Bijbel mag dan wel een wereldwijde bestseller zijn én het eerste boek dat werd vervaardigd met de 
boekdrukkunst, het is niet echt heel populair onder kinderen en jongeren. Het lijkt niet meer van deze tijd te zijn en laten we eerlijk zijn: 
makkelijk leest het ook niet altijd!  De Bijbel is net een bibliotheek: vol geschiedenisverhalen, gedichten, liederen, wijsheden en wetten. 
We wilden graag met de leerlingen eens onderzoeken welke verhalen over en voor kinderen ze kennen en welke verhalen spreekt ze aan 
en welke juist niet?  Moet je nu per se ‘geloven’ om de Bijbel te lezen of niet? En… geloof je alles wat je leest?  

Daarna werd het tijd om deze verhalen te vertalen naar een expositie.  Er is geknutseld, geschreven, getekend, geschilderd en het is een 
bonte verzameling van werkstukken geworden. We zien onder meer het verhaal van de vijf broden en twee vissen, van Jozef, Mozes en 
David.  

Op donderdag 31 maart en vrijdag 1 april bezoeken alle leerlingen in groepen De Oude Mattheüs. Zij kunnen daar hun eigen werk en het 
werk van alle andere kinderen bekijken. Ook zijn er diverse kinderbijbels te bewonderen, die zijn aangeleverd door diverse gemeentele-
den. Heel bijzonder om door de jaren heen zoveel diversiteit aan kinderbijbels aan te treffen! 

  

Wilt u zien wat uw kind heeft gemaakt?  

Op vrijdagavond 1 april is de kerk geopend vanaf 18.30 tot 20.00 uur. U bent van harte welkom om de expositie te bekijken! 

De uitnodiging vindt u op Mijn School. 

  

Namens werkgroep School en Kerk, 

Micha Hoekstra 

Aafke Blok  

Anja Horst 

Tineke Franken 

 

 

Vorige week zaterdag zijn er weer pleinwerkzaamheden uitgevoerd rond de school. Een heel aantal ouders en kinderen heeft ons hierbij 
geholpen. Allemaal heel hartelijk dank voor jullie tijd en inzet, waardoor het belevingsplein zo mooi blijft! 
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Afgelopen dinsdag heeft onze bestuurder van VCO, de heer Andries Mulder, persoonlijk afscheid bij ons op 
school. Wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe functie! 

 

Helaas gaan wij ook afscheid nemen van meester Robin als pedagogisch medewerker en Beweeg Wijs-coach. 
Robin heeft zijn laatste werkdag op 8 april. Robin, heel veel succes in jouw nieuwe baan als politieagent! Bedankt voor alles wat je voor 
ons kindcentrum hebt gedaan! 

 

In groep 1A verwelkomen we Ferry, Stan, Joris, Yfke, Lynn, Mees, Duuk Welkom op de basisschool en 
heel veel plezier bij het leren en spelen!  

Bij de opvang verwelkomen we Nina, Morris, Phyllon en Thomas. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe op het Sterrenpa-
let!  

Op de BSO zijn Ferry, Yfe, Joris en Yfke begonnen. Wij wensen jullie, net als op school, ook op de BSO veel plezier! 

 

De op de foto’s getoonde voorwerpen zijn deze week gevonden. De spullen kunnen opgehaald worden bij Heiko of Marita. Graag binnen 
twee ween, omdat het niet te doen is om alle gevonden voorwerpen langer te bewaren. 
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U vindt onder Documenten de volgende 

bijlagen:  

• Flyer Mario Kart 

• Flyer MR 

• Flyer Rots & Water 


