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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Als leerling, ouder of schoolmedewerker kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken of 
gedragingen op school. We gaan er vanuit dat de meeste situaties in gesprek met leer-
kracht, IB’er of schoolleiding opgelost kunnen worden. Iedereen is van harte welkom om 
hen aan te spreken over waar je tegenaan loopt.  

Als je er in dit gesprek niet uitkomt of de klacht naar jouw mening niet naar behoren is 
opgelost, maar ook als je niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kun 
je een beroep doen op de vertrouwenspersoon van school. De vertrouwenspersoon luis-
tert naar je, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt je eventueel in 
contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding. 

Wij, Lynn ter Bals en Laura Schopman, zijn de vertrouwenspersonen van het Sterrenpalet. 
Lynn is dat voor de groepen 1 t/m 4 en Laura voor de groepen 5 t/m 8. 

Wat doet een vertrouwenspersoon nu precies? Wij hebben, als vertrouwenspersoon, een 
specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste 
intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij 
bieden wij je begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht/situatie is opgelost. 
Wij lossen jouw klacht/situatie niet zelf op, maar zullen je ondersteunen bij het vinden 
van een goede oplossing. 

  

Hoe kun je ons bereiken? Voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 hangt er een brieven-
bus bij de achteringang om post in te doen voor Lynn. Voor de leerlingen uit de groepen 5 
t/m 8 hangt er een brievenbus bij de grijze trap voor Laura. Voor ouders en medewerkers 
zijn wij via Mijn School of via de mail (Lynn: l.terbals@vco-oostnederland.nl en Laura: 
l.schopman@vco-oostnederland.nl) te bereiken. Natuurlijk staat onze klasdeur buiten 
lestijden voor jullie open. 
Ook bij  VCO is ook een externe vertrouwenspersoon betrokken, mocht je liever naar een 
vertrouwenspersoon gaan die niet direct betrokken is bij school, dan kun je contact opne-
men met Anne Overbeek. Haar mailadres is: anne@burooverbeek.nl 

Lynn en Laura 
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Graag nodigen wij u uit voor het info-uur over PBS op donderdag 29 september van 19.30 - 20.30 uur.  

Monique Baard, zelfstandig coach bij Pica Pedia, komt ons die avond informatie geven over PBS (Positive Behaviour Support).  Het wordt 
een interactief uur. We hopen op jullie komst. Het is fijn als jullie je willen aanmelden in de Agenda voor deze avond, zodat wij weten 
hoeveel koffie en thee we klaar zullen zetten. Van harte welkom!  

 

De Kinderboekenweek is deze week van 5 t/m 16 oktober a.s. 

Het thema dit jaar is: Gi-Ga-Groen!  In de klassen zullen we hier aandacht aan besteden. Op maandag 3 oktober zal de Kinderboeken-
week geopend worden samen met de kinderen. 

 

Op dinsdag 4 oktober 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 peuters en opvangkinderen zijn hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

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. Er is dus geen dagopvang, peuteropvang, VSO en BSO.  

 

Op maandagmorgen 10 oktober hebben we de jaarlijkse fietscontrole voor de groepen 4 t/m 8. Wilt u er-
voor zorgen dat uw kind die dag zijn/haar fiets meeneemt naar school? Bij de documenten onder Mijn 
School vindt u een bestand waarop u kunt zien op welke punten de fietsen worden gecontroleerd. Zo kunt 
u zelf alvast de fiets met uw kind controleren en eventueel repareren voor 10 oktober.  

 

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd. Burendag 
is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want goede buren 
doen ertoe. Dit jaar wordt Burendag op 24 september gevierd. 

Ook ons Kindcentrum wil graag goed contact onderhouden met de buren. Immers een goede buur....  

Wij hebben onze buren uitgenodigd voor een gezellige koffie-inloop op dinsdag 11 oktober tussen 10 en 11.30 uur. Zij zijn hiervoor per-
soonlijk uitgenodigd. 

 

Binnenkort vindt de Voorleeswedstrijd weer plaats. Kinderen van de groepen (3), 4, 5, 6, 7 en 8 kunnen zich op-
geven (als ze dat nog niet hebben gedaan) bij hun juf/meester. In de tweede week na de herfstvakantie vinden 
de voorrondes plaats. 

Op woensdag 16 november a.s. vinden er twee finales van de voorleeswedstrijd plaats op school. 

Uit elke jaargroep gaan er 2 kinderen door naar de finale, zij strijden om groepswinnaar te worden. De winnaar 
van groep 8 doet mag onze school vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd in de bibliotheek. 

De ouders van de jaargroep winnaars, mogen komen kijken op 16 november. Deze ouders ontvangen een uit-
nodiging van de voorleeswedstrijd-commissie. 

 

Vorige week is de schoolfotograaf heel druk geweest om iedereen zo mooi mogelijk op de foto te krijgen. Over een aantal weken krijgt u 
– via uw kind(eren) - een inlogcode mee naar huis waarmee u de foto’s kunt bestellen. 
Nogmaals dank aan de ouders die hebben bijgedragen aan de organisatie van deze dagen. Het was een hele klus. We wachten vol span-
ning op het resultaat.  
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De groepen 8 kijken terug op een zeer geslaagd kamp. Hieronder leest u een verslag van onze leerlingen hierover: 

Op woensdag hebben we eerst gefietst. Toen zijn we in Groenlo even bij een speeltuin gestopt en konden we even eten, drinken en spe-
len in de speeltuin. Na een tijdje gingen we door fietsen naar Lievelde. Daarna ging iedereen hun bed opmaken en spullen klaar leggen. 
Toen gingen we Expeditie Robinson spelen in 8 teams. Met Expeditie Robinson hebben we allerlei spellen gedaan bijvoorbeeld: touwtrek-
ken, schatzoeken, evenwichtsspel en een waterspel. We hebben ´s avonds macaroni gegeten wat gemaakt is door de man van juf Ineke 
en daarna zijn we gaan bowlen. Meagan heeft een strike gegooid! Toen we terugkwamen wilden we een kampvuur maken, maar dat 
mocht niet door de droogte dus hadden we maar spelletjes gedaan. 00:00 uur ging iedereen zich klaar maken om te gaan slapen en om 
00:30 uur moest iedereen stil zijn. 

De volgende ochtend gingen we ontbijten daarna werd de groep in tweeën gedeeld, want de ene groep ging eerst naar een museum over 
de Tweede Wereldoorlog en dan shoppen in Winterswijk en de andere helft andersom. We gingen daar heen met de trein. Na het muse-
um en het shoppen gingen we naar de Mc Donald’s. Toen iedereen het op had gingen we weer naar het scoutinggebouw daar gingen juf 
Lyan en Ferron hamburgers maken. Daarna was de bonte avond en iedereen deed het super goed en het was ook heel gezellig. Teun, 
Levi, Sem, Stef en Jeremy wonnen deze met ‘het muggenlied’. De volgende ochtend werden we wakker met een leeg luchtbed of er was 
op ons gezicht getekend. Iedereen ging alles inpakken en wij fietsten toen naar het Hof van Eckberge. Dat was heel gezellig en daarna 
gingen we weer naar huis. 

Eline van Os 

 

We kunnen terugkijken op een succesvol volleybaltoernooi van het Sterren-
palet! Alle teams hebben hun uiterste best gedaan en wij zijn zeer trots op 
de resultaten die zij hebben neergezet! 

Coaches, heel hartelijk dank voor jullie hulp! 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

Wij zijn de oudercommissie van Humankind, locaties Sterrenpalet Eibergen. Sinds dit schooljaar bestaat onze commissie uit 3 leden, te 
weten: 

• Koen Ottink (voorzitter), vader van Mats en Boris (1 jaarr en 0 jaar, KDV) 

• Cindy van den Hoven, moeder van Luc (3 jaar, POV Klaashofweg) 

• Dayenne Welmers-Hoitink, moeder van Noud (8 jaar, VSO en BSO) en Fleur (6 jaar, VSO en BSO) 

We vergaderen één keer in de 2 maand volgens een vastgestelde agenda. Naast taken zoals beschreven staan in het ‘algemeen regle-
ment oudercommissie’, verantwoorden wij ons over de besteding van uitgegeven geld en willen we een klankbord zijn voor u als ouder/
verzorger.                                                                                                                                                                                                                           
Ook ondersteunen we bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden vanuit de opvang. 

Het afgelopen schooljaar zijn Kirsten en Rene gestopt bij de OC. Via deze weg willen we ze nogmaals bedanken voor hun inzet! 

Mocht u vragen hebben, of kunnen wij u op een andere manier van dienst zijn, dan kunt u ons bereiken via ons mailadres: ocop-
vang@sterrenpaletvco.nl. U mag ons natuurlijk ook aanspreken op het plein. 

Via deze weg ook nog eens de oproep aan ouders voor wie het interessant lijkt om een bijdrage te leveren binnen de OC. U kunt gerust 
een avond meekijken tijdens een vergadering. 

Met vriendelijke groet, 

Koen, Cindy en Dayenne 
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De MR heeft een nieuwsbrief opgesteld waarin de leden zich aan u voorstellen en waarin u 
kennismaakt met hun werkzaamheden. (zie bijlage) 

 

Een aantal gezinnen/teamleden hebben de afgelopen week te maken gehad met ziekte, een ongeluk of overlijden van 
een dierbare.  We willen iedereen die hiermee te maken heeft of pas heeft gehad heel veel sterkte wensen voor nu, 
maar zeker ook voor de toekomst. 

Het team van het Sterrenpalet 

 

Vorige week ontving u van ons al het geboortebericht van meester Erik en Eileen. Zij zijn ouders geworden van een 
prachtige zoon Mart. Erik heeft nog verlof tot 5 oktober. Daarna zal hij weer aan het werk gaan. We wensen Erik en 
Eileen, samen met Mart, veel geluk toe.  

 

In groep 1A verwelkomen we Emily, Fedde en Bo. Welkom op de basisschool en heel veel plezier bij het 
leren en spelen!  

Bij de opvang verwelkomen we Juule, Sophia en Demi. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd 
toe op het Sterrenpalet! 

Op de BSO is Suus begonnen. Wij wensen jou, net als op school, ook op de BSO veel plezier! 
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Hallo ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Nikki Everink ik ben 20 jaar en woon in Eibergen. 

Ik ben derde jaars student van de opleiding pedagogisch mede-
werker niveau 3.                                                                                            
Dit volg ik op het Graafschap college in Groenlo.                                       
Mijn hobby’s zijn voetballen, dingen doen met vrienden, karten 
en ik vind het leuk om te tekenen en creatief bezig te zijn.              
Voor de rest kom ik elke woensdag, donderdag en vrijdag sta-
gelopen op de peutergroep.                                                                               
Dit zal in de periode van 31 augustus 2022 tot 
23 juni 2023 het geval zijn. 

Ik hoop er een leuk jaar van te maken. 

Groetjes Nikki 

 

Hoi! 

Mijn naam is Anne Wanink en ik 
kom hier het komende (school) jaar 
stagelopen bij jullie! Ik volg de op-
leiding gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker niveau 4, op het Graaf-
schap college in Groenlo. Komende 
tijd ben ik te vinden bij de babygroep op de woensdag, donder-
dag en vrijdag. 

Ik kijk er naar uit om jullie te leren kennen en met jullie te spe-
len! 

Groetjes Anne 



Het Preventie Platform Jeugd organiseert in oktober 2 nieuwe bijeenkomsten. 1 bijeenkomst is voor ouders/opvoeders en de andere 
bijeenkomst is ook voor ouders/opvoeders, maar ook professionals zijn van harte welkom!  

Donderdag 13 oktober: Opvoeden met media voor ouders en opvoeders van kinderen van 2 t/m 8 jaar                                                              
Op donderdag 13 oktober van 20.00 tot 21.30 uur geven Marianna (MEE Oost) en Iris (Yunio) tips en advies over omgaan met media. Er 
worden allerlei vragen beantwoord: hoe mediawijs is mijn kind en welke invloed heb ik als ouder op het mediagebruik van mijn kind? 
Welke media zijn geschikt voor het jonge kind? Hoeveel tijd is ‘normaal’ voor een kind om aan media te besteden? De trainer besteedt 
ook aandacht aan het belang van een juiste begeleiding en het in gesprek gaan met kinderen over hun mediagebruik en over wat ze daar 
zien. 

De bijeenkomst vindt plaats bij Den Diek, Dijkstraat 30 te Lichtenvoorde. Voor meer informatie, zie bijgevoegde flyer. Aanmelden graag 
vóór 8 oktober a.s. via deze link: https://preventieplatformjeugd.nl/mediawijsheid 

Dinsdag 18 oktober: Herkennen en ervaren Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) voor ouders en professionals                                                         
Op dinsdag 18 oktober van 19.00 – 21.30 uur organiseren we, in samenwerking met professionals van Kentalis en Pento, een informatie- 
en belevingsavond over een taalontwikkelingsstoornis bij kinderen. Wij bieden deze avond aan om uit te leggen wat een TOS is en inzicht 
te geven in de impact ervan. Want kinderen waarbij de taalontwikkeling niet als vanzelfsprekend verloopt worden vaak over het hoofd 
gezien, met verstrekkende gevolgen. Een ervaringsdeskundige deelt op deze avond haar persoonlijke verhaal. Daarnaast ervaren de deel-
nemers door middel van belevingsoefeningen hoe het is om een TOS te hebben. Tijdens de pauze is er een informatiemarkt, met gele-
genheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met professionals.                                                                                                                       
De bijeenkomst vindt plaats op het gemeentekantoor in Winterswijk, Stationsstraat 25. Voor meer informatie, zie bijgevoegde flyer. 

Aanmelden graag vóór 15 oktober a.s. via deze link: www.preventieplatformjeugd.nl/tos 

Op 14 oktober 2022 is het Wereld TOS Dag. Op deze dag wordt internationaal aandacht en begrip gevraagd voor kinderen met een taal-
ontwikkelingsstoornis. Het PPJ wil daar op 18 oktober een steentje aan bijdragen. 

 

Tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) zijn er diverse voorstellingen te bekijken in een aantal bibliotheken in de Achterhoek. 
Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage die u kunt vinden onder Documenten op Mijn School. 
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U vindt onder Documenten de volgende 

bijlagen:  

• Nieuwsbrief MR 

• Fietscontrole 

• Voorstellingen kinderboekenweek 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Fmediawijsheid&data=05%7C01%7Ci.neerhof%40vco-oostnederland.nl%7C9a9895e04177435060aa08da9a2c13ad%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0%7C0%7C637991811368871598%7CUn
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.preventieplatformjeugd.nl%2Ftos&data=05%7C01%7Ci.neerhof%40vco-oostnederland.nl%7C9a9895e04177435060aa08da9a2c13ad%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0%7C0%7C637991811368871598%7CUnknown%7


In het vorige Letterpalet zijn wij vergeten Julia te verwelkomen, waarvoor onze excuses. Julia, van harte 
welkom in groep 3B. Welkom bij ons op school en heel veel plezier bij het leren en spelen!  

 

In groep 1A verwelkomen we Boaz. Welkom op de basisschool en heel veel plezier bij het leren en spelen!  

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

 

Ilse (opvang) heeft in de zomervakantie een broertje gekregen. Hij heet Noël. 

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. 

Stichting Erfgoed Achterhoek en Liemers biedt kinderen en ouders een voorstelling in het dialect aan. Voor aanvullende informatie ver-
wijzen wij naar de bijlage. 

 

Op 17 september, 29 oktober en 12 november organiseert Museum De Scheper in Eibergen speciale kinderactiviteiten tijdens de grafheu-
vel expositie. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 
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