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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Dankbaar zijn wij dat we afgelopen maandagmorgen alle kinderen weer op school mochten ontvangen. In 
alle groepen waren de kinderen en leerkrachten blij om elkaar te zien. En natuurlijk is de start van zo’n 
schooljaar ook voor iedereen weer even heel spannend. Gelukkig was na de eerste minuten de spanning al 
wat minder en is er al veel plezier gemaakt in de groepen. Dit plezier willen we dit schooljaar vast houden bij 
kinderen en leerkrachten. Als symbool hiervoor hebben de kinderen een potlood met smileys ontvangen. 
Ook hebben de kinderen een stippentekening gemaakt (die u wellicht nog herkent van het info-uur in juni). 
Dit om ook met de kinderen ons thema “doorgaande lijnen” te bespreken.                                                                                                                
Als team zijn we vorige week al gestart met alle voorbereidingen voor dit schooljaar. We hebben toen met 
elkaar onder andere nagedacht over hoe wij als team kunnen stralen en wat wij nodig hebben om te kunnen 
schitteren. Dit resulteerde in een mooie zon, met grote stralen en veel (schitterende en unieke) sterren. Deze 
heeft u misschien op het raam al zien hangen. Door te stralen en te schitteren willen we ook graag weer dit 
schooljaar alle kinderen laten schitteren. Daarvoor hebben we ook dit jaar elkaar weer nodig.  Het was dus 
ook heel fijn om deze week alweer heel veel ouders in en om school gezien te hebben. Fijn dat het eerste 
contact met de leerkracht al is geweest en dat we samen vakantieverhalen hebben kunnen uitwisselen bij 
de koffie inloop. Mocht u vragen hebben of er iets niet duidelijk zijn, dan geldt ook voor dit jaar; kom binnen, 
bel/mail/app. Zodat we er samen weer een schitterend jaar van kunnen maken! 



Vanaf dit schooljaar zullen wij, Inge en Sanne, de interne begeleiding op het Sterrenpalet overnemen van Alieke. Inge voor de opvang en 
groep 1 t/m groep 4. Sanne voor de groepen 5 t/m 8. Wij willen samen met ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en 
externen op zoek gaan naar wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen bij ons op het Sterrenpalet. Daarbij vinden 
we het belangrijk om met elkaar te kijken naar wie uw kind is; en dat is veel meer dan alleen de cijfers op school. Wij hebben er veel zin 
in om alle kinderen (en volwassenen) op het Sterrenpalet te laten schitteren! Mocht u vragen hebben of mocht er iets zijn, kom gerust 
binnenwandelen of stuur ons een MijnSchool berichtje.  

Groetjes, Inge en Sanne 

 

Graag vernemen wij van u of er wijzigingen zijn voor wat betreft de allergieën van uw kind(eren). Als dit het geval is, wilt u dit dan door-

geven aan Mirjam (admin.sterrenpalet@vco-oostnederland.nl) zodat wij hiermee rekening kunnen houden tijdens (speciale) gelegenhe-

den. 

 

Als u een nieuw adres heeft gekregen, een nieuw telefoonnummer of e-mailadres wilt u dit dan doorgeven aan Mirjam 

(admin.sterrenpalet@vco-oostnederland.nl)? Dan zal zij het in de leerlingenadministratie wijzigen waardoor uw gegevens automatisch in 

Mijn School actueel blijven. Als u problemen ondervindt met inloggen of met het ontvangen van de notificatiemails van Mijn School kunt 

u eveneens contact met haar opnemen. 

 

 
In het belang van de veiligheid van u en uw kind(eren) hebben wij een document op Mijn School geplaatst waarin de afspraken nog eens 
op een rijtje gezet hebben voor u. Wij willen u vragen het document te lezen en de afspraken ook door te geven aan eenieder die uw kind
(eren) bij ons komt ophalen/brengen. 

 

Daarnaast willen wij iedereen er even aan herinneren dat het niet is toegestaan uw auto te parkeren op de parkeerplaats van het Ge-
zondheidscentrum. Dit is particulier eigendom. Van het Sterrenpalet hebben wij dus niet het recht om daar te parkeren. We hebben al-
leen het recht van overpad, dus voetgangers mogen wel over de parkeerplaats lopen en via het hek aan die kant het schoolplein op lo-
pen.   

 

De meeste ouders hebben inmiddels aangegeven of we foto's van uw kind(eren) mogen gebruiken én waarvoor we die mogen gebruiken. 

(Denk hierbij o.a. aan de schoolfotograaf). De gegeven toestemming blijft geldig tot het kind waarvoor de toestemming is gegeven van 

school gaat of tot het moment dat u daar verandering in wilt aanbrengen. Mocht u de privacyverklaring nog niet hebben ingevuld óf bent 

u van mening veranderd dan kunt u uw toestemming verlenen door te klikken op deze link. Deze link is ook terug te vinden op het Prik-

bord van Mijn School. 

 

Zoals u weet, staat op maandag 5 september de groepsinformatieavond gepland. Dan brengen we u graag op de hoogte van de gang van 

zaken in de groep(en) van uw kind(eren). Het is heel fijn, als het u lukt daarbij aanwezig te zijn. Het is altijd een hele puzzel om ervoor te 

zorgen dat iedere ouder aan elke ronde van zijn/haar kind(eren) deel kan nemen. Maandag hopen we deze definitief te maken, waarna u 

de uitnodiging met de tijdsindeling  via Mijn School ontvangt. We wensen u alvast een fijne avond!  
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Volgende week, van 31 augustus t/m 2 september, zijn de leerlingen van groep 8 op kamp. Wij wensen iedereen heel veel plezier toe! 

 

Op woensdag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag.  
Op woensdag 12 oktober is er een studiedag van Humankind en zijn alle vestigingen van de opvang gesloten. 

De kinderen gaan die dag gewoon naar school van 8.15-12.00 uur.   

 

Op Mijn School — onder Documenten — vindt u de Nieuwsbrief Algemene Informatie. In dit document hebben wij alle schoolafspraken 

voor u op een rijtje gezet en deze kunt u het hele schooljaar gebruiken. 

 

Op woensdagmiddag 21 september, van 14.30-17.00 uur, is het volleybaltoernooi voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De kinderen 

die hieraan willen meedoen, kunnen zich hiervoor opgeven bij hun leerkracht.   

 

Onze leerlingen op school zijn luisvrij! Afgelopen week is er weer gecontroleerd en geen levende luis/neet gezien! Wel zijn er wat oude 
neten gevonden. Bij deze groepen wordt er over 2 weken extra gecontroleerd. Bedankt namens ons en de kinderen dat u minder 
staartjes, vlechtjes en gel heeft gebruikt. De volgende luizencontrole is na de herfstvakantie. De precieze dag waarin de groep van uw 
zoon/dochter wordt gecontroleerd hoort u van de leerkracht. Blijft u ondertussen alert en blijft u uw kind wekelijks controleren, dan hou-
den we onze school luisvrij. 

 

Afgelopen maandag zijn we het nieuwe schooljaar gestart met een koffie-inloop. Het was leuk dat we buiten in het 
zonnetje met veel ouders samen dit nieuwe schooljaar konden starten.  

De volgende koffie-inloop vindt plaats op donderdagmorgen 1 september, van 8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor van 
harte uitgenodigd! 

 

Op zaterdag 20 augustus hebben een heel aantal vaders en moeders heel veel werk verzet op het plein en in de tuin rond het hele ge-
bouw. Hierdoor konden we op de eerste schooldag beginnen in een supernette binnen- en buitenomgeving! Behalve dat er hard gewerkt 
is, was het ook heel gezellig! Allemaal heel hartelijk dank voor jullie tijd en inzet! 

 

Vanuit het ouderhulpformulier vragen wij hulp bij de verschillende activiteiten die we doen in en om de school en opvang. U kunt hierin 
aangeven op welke dagen en bij welke activiteiten u eventueel zou kunnen en willen helpen dit schooljaar. Voor de vakantie kon u het 
formulier al vinden op Mijn School en ook na de vakantie is deze weer op Mijn School geplaats. U kunt dit formulier digitaal invullen. Zo 
weten wij wanneer we contact met u op kunnen nemen voor hulp en voor welke hulp we bij u mogen aankloppen. Er zijn al heel veel 
ouders die zich hebben opgegeven bij verschillende activiteiten! Ontzettend fijn en heel erg bedankt!  
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Het was leuk om bij de schooljaar-opening 13 nieuwe leerlingen welkom te heten. Freek, Suus, Luuk, Lars en Jazz-Lynn (groep 1A), Mees 
en Pim (groep 2A), Babet en Philipp (groep 3B), Teun, Isa en Kelvin (groep 4B) en Carlijn (groep 5A). 

We hopen dat jullie je al een beetje thuis voelen bij ons op school. Nogmaals een heel fijne tijd toegewenst op het Sterrenpalet! 

 

Bij de opvang verwelkomen we Alex, Mick, Loa, Tess en Mick. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe op het Sterrenpalet! 

 

Volgende week zal Miranda Lonink gaan starten als leerkracht in groep 5A. Zij zal gedurende het zwangerschapsverlof van juf Audry op 
de donderdag en vrijdag aanwezig zijn. We wensen juf Miranda alvast veel plezier toe op het Sterrenpalet. In het volgende Letterpalet zal 
zij zich aan u voorstellen.  
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Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Joey. Ik kom uit Glanerbrug en ik ben 27 jaar. Ik 
doe een tweejarige opleiding voor de Pabo en zit momenteel in 
mijn laatste fase. Hiervoor heb ik de opleiding Social Work afge-
rond, maar besloot ik deze opleiding erachter aan te doen, om-
dat ik erachter kwam dat ik het lesgeven en op die manier be-

trokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen 
veel leuker vind. Ik ga een LIO-stage lopen in 
groep 7/8, dit betekent dat ik uiteindelijk op de 
donderdagen en vrijdagen zoveel mogelijk voor 
de groep sta. Ik vind het zeer belangrijk dat de 
leerlingen zich vertrouwd en veilig bij mij voe-
len en met plezier naar school komen. Natuur-
lijk vind ik het ook belangrijk dat de leerlingen 
de stof gaan beheersen, maar ook dat ze zich 
persoonlijk gaan ontwikkelen. Ik kijk ernaar uit 

om een zinvol en leuke stageperiode te gaan draaien met veel 
leuke momenten. 

Mijn naam is Inge van Sommeren-Hengeveld en woon samen 
met mijn man en onze dochter in Eiber-
gen. Na een aantal jaren in Twente te heb-
ben gewoond, ben ik toch weer terugge-
keerd naar het mooie Eibergen, waar ik 
ben opgegroeid. Datzelfde geldt eigenlijk 
ook voor mijn werk; de afgelopen jaren 
heb ik verschillende functies gehad in het 
onderwijs, maar nu keer ik toch weer te-
rug bij het werk dat ik het allerleukst vind, 

op een superleuke school; intern begeleider opvang en onder-
bouw op IKC het Sterrenpalet.  

Wanneer kinderen zich gezien voelen, weten dat ze er mogen 
zijn met hun kwaliteiten en leerpunten, en zich veilig voelen, 
kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Ik zet mij graag in om de 
kinderen van het Sterrenpalet een plezierige, leerzame tijd op 
school te geven. Ik ben meestal op dinsdag, woensdag en don-
derdag in het ikc te vinden, maar de werkdagen kunnen wat 
wisselen, in verband met afspraken buiten de deuren. Via Mijn 
School ben ik dan goed te bereiken! 

Hallo,                                           

Wat leuk dat ik me mag voorstellen. Ik ben Nicole Deuze-
man. Ik ben inmiddels 24 jaar werkzaam in het onderwijs 
en heb ervaring opgedaan in de groepen 1 t/m7. 

Anderhalf jaar geleden heb ik de opleiding tot Talentbege-
leider afgerond. Daar heb ik ook ervaring in opgedaan op de 
Meester Snel in Losser. Hier werk ik dit jaar als leerkracht 
van de zorgleerlingen en als plusklasleerkracht.  

Op de dinsdagmiddag mag ik bij jullie op school de Palet-
klas begeleiden. Daar heb ik heel veel zin in en ik kijk er-
naar uit om jullie te ontmoeten. 

Naast mijn werk hou ik van 
wandelen, creatief bezig zijn, 
lezen en samen zijn met familie 
en vrienden. 

Ik wens jullie een heel goed 
schooljaar toe. 



 
Juf Jobke (opvang) heeft in de zomervakantie een dochtertje gekregen. Zij heet Linde. 

Ook juf Audry is moeder geworden. Zij kreeg een zoontje en hij heet Lars. 

Maud (groep 1A) en Eline (opvang) hebben in de zomervakantie een broertje gekregen. Hij heet Milan. 

Allemaal van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

 
De op de foto’s getoonde voorwerpen zijn deze vakantie teruggevonden. De spullen kunnen opgehaald worden bij Heiko of Marita. Graag 
binnen twee weken, omdat het niet te doen is om alle gevonden voorwerpen langer te bewaren. 

 
Op zondag 11 september is er weer een Kinderkerkdienst in Rekken. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

 
Op zaterdag 27 augustus is er een Kinderkunstcursus voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar 
de bijlage.
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U vindt onder Documenten de volgende 

bijlagen:  

• Uitnodiging Kinderkerkdienst 

• Flyer Open les Kinderkunstcursus 


