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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Op Het Sterrenpalet hebben wij een sponsorkind van de stichting UCCF. Zij heet Catherine 
en zij woont in Oeganda, in de regio Rakai, die bekend staat als "De vergeten provincie". 
Veel kinderen in dit gebied groeien op zonder 1 of beide ouders. Zo ook Catherine. Ze 
woont samen met haar oma. Van het geld dat de kinderen van Het Sterrenpalet in de 
afgelopen jaren voor haar gespaard hebben, is o.a. een matras en een geit met 2 lamme-
tjes gekocht. Wat fijn dat we voor Catherine en haar oma een lichtpunt kunnen zijn in hun 
bestaan. 

De afspraak met het UCCF is dat we €30 per maand naar hen overmaken en daarvan kan 
Catherine krijgen: 

onderwijs op christelijke basis; 
• dagelijks een voedzame maaltijd; 
• dagelijks vitaminepillen om de weerstand op te bouwen; 
• jaarlijks een uitgebreide, preventieve, medische controle; 
• toegang tot medische zorg 
• voorlichting over hygiëne en het voorkomen van ziekte; 
• een schooluniform 
• jaarlijks (of indien noodzakelijk) nieuwe schoenen 
• vaardigheidslessen en ontwikkeling tijdens de Center Days  

In elke klas staat er een spaarpot klaar, waar de 
kinderen het geld voor Catherine in kunnen doen. 
We sparen van vakantie tot vakantie en dan storten 
we het geld naar de stichting UCCF. Helpt u ook 
mee om een mooi bedrag voor Catherine bij elkaar 
te sparen? 

Voor de vakantie kregen we van 1 gezin zelfs een 
extra geldbedrag in een envelop voor Catherine. 
Wat een mooi gebaar. Heel hartelijk dank daarvoor! 

 
 



Aan de achterkant van het gebouw is het elke morgen en middag zo druk, dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Het is fijn dat we het 
recht op overpad hadden gekregen over de parkeerplaats van het Gezondheidscentrum (waarvan zoals u weet het niet de bedoeling is 
daar de auto te parkeren), maar het is er inmiddels zo druk geworden dat we niet weten of we deze situatie zo moeten laten bestaan. 
Juist omdat het een parkeerplaats is en ouders en lopers en fietsers door elkaar hun weg proberen te zoeken, leidt dit vaak bijna tot bot-
singen. Daarom gaan we met de gemeente in gesprek over hoe om te gaan met de verkeersstroom vanaf die kant. Op dit moment willen 
we u vragen om meer gebruik te maken van de toegangswegen aan de voorkant. Mogelijk helpt dat al.  

Als u vanaf de J.W. Hagemanstraat de Prins Bernhardstraat in loopt, fietst of rijdt (graag vanaf die kant om zoveel mogelijk één-
richtingsverkeer te realiseren, wat ook weer kan schelen), heeft u aan de rechterkant gelijk het looppad naar de school. Lopend of met de 
fiets aan de hand komt iedereen bij de fietsenrekken of de ingang. Als u met de auto bent, kunt u veilig gebruik maken van de Kiss-en-
Ride-zone. In de zijstraten aan de kant van de Prins Bernhardstraat zijn er ook parkeerplaatsen beschikbaar. Daarvandaan lopend kunt u 
en kunnen de kinderen zowel via de linker- als het rechterkant van het gebouw het schoolplein op lopen.  

Zou u ons mee willen helpen de drukte en daarmee de gevaren aan de achterkant te verminderen? Bij voorbaat dank!  

 

Volgende week hebben wij herfstvakantie. Na de herfstvakantie, op maandag, dinsdag of woensdag, is er weer de 
luizencontrole. 

Denkt u er aan om geen ingewikkelde staarten, vlechten in het haar van uw dochter te doen en graag uw zoon zon-
der teveel gel naar school te sturen? Bij voorbaat dank.  

 

Op maandag 7 november en eventueel in de dagen erna vinden de 10-minuten-gesprekken plaats om de ontwikkeling van uw kind te 
bespreken. Hiervoor ontvangt u vandaag via Mijn School een uitnodiging (onder Oudergesprekken). Aanmelden kan vanaf vandaag 17:00 
uur t/m vrijdag 4 november.  

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 
minuten(bij 2 kinderen, waarbinnen de gesprekken voor beide 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 of Jamie Tiebout m.b.t. de motorische ontwikkeling 
van uw kind(eren) en/of de gymlessen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jeanet of Jamie door een mail te sturen. Mailadres Jeanet: 
j.habers@vco-oostnederland.nl  Mailadres Jamie: j.tiebout@vco-oostnederland.nl  We proberen deze gesprekken aan te laten sluiten bij 
de andere.  

De gesprekken van de peuter- en opvang kinderen zijn gerelateerd aan de leeftijd van de kinderen. Zodra het tijd is voor een gesprek 
hoort u dit. Mocht u tussendoor een gesprek willen aanvragen, dan kan dat natuurlijk altijd!  

 

Op zaterdag 29 oktober staat weer een ochtend gepland voor diverse pleinwerkzaamheden. Wij kunnen nog hulp gebruiken. Heeft u 
twee rechterhanden? U kunt zich hiervoor aanmelden via Mijn School. Bij het agendapunt kunt u zich hiervoor opgeven.  

(Als u zich aan het begin van het schooljaar al heeft opgegeven via het ouderhulpformulier, hoeft u zich niet nogmaals op te geven, maar 
ontvangt u een aparte uitnodiging via de app). 

 

Zondag 30 oktober wordt de klok weer een uur verzet. Dit keer gaat de klok een uur achteruit. 

 

Op woensdag 2 november, 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! 
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Wie worden de voorleeskampioenen van het Sterrenpalet? 

De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen meedoen aan de voorleeswedstrijd. In elke klas wordt in de tweede 
week na de herfstvakantie de voorronde gehouden. Uit elke jaargroep komen twee winnaars. Zij strijden op 
woensdagochtend 16 november in de finale op school tegen elkaar. De ouders van de finalisten mogen hierbij 
aanwezig zijn. Zij worden t.z.t. uitgenodigd door de voorleeswedstrijdcommissie. Een echte jury maakt de win-
naars van elke groep bekend. Een aantal voorleestips: Lees een stukje van max. 5 minuten, lees rustig voor, 
spreek duidelijk, kijk af en toe de zaal in en verspreken is niet erg. Goed ademhalen en opnieuw beginnen. 

Wij wensen de kinderen alvast veel succes met de voorbereidingen! 

 

De Week van de Mediawijsheid is dit jaar van 4 t/m 11 november en heeft als thema “Like en Cancel” en gaat over het stimuleren van 
sociaal gedrag online. Tijdens deze week krijgen jongeren handvatten om het samen sociaal online te houden. 

In de klassen zullen we hier aandacht aan besteden. 

 

De Week van Respect is dit jaar van 7-13 november en wordt jaarlijks georganiseerd door de Respect Foundation. Op school beginnen 
we deze weken van respect direct na de vakantie tot en met vrijdag 11 november. In alle klassen zal er in die weken extra aandacht zijn 
voor respectvol omgaan met elkaar, in de klas en daarbuiten. Respect; een onderwerp waar we in alle schoolweken mee bezig zijn, juist 
ook omdat dit een kernwaarde is voor ons onderwijs. Maar in deze 2 (deels ook landelijke) weken zullen we extra stilstaan bij respectvol 
samenleven. Op vrijdag 11 november, tevens ook de afscheidsdag van Rieke, sluiten we deze weken af met een kleurenpaletdag. Ieder-
een mag zich die dag fleurig en kleurig kleden, zodat we samen een prachtig kleurenpalet gaan vormen. Een kleurenpalet waar iedereen 
bij hoort!  

 

Na ruim 48 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs mag juf Rieke bijna met pensioen. 
Op vrijdag 11 november is haar laatste werkdag en zullen we, naar de wens van Rieke, samen met de 
kinderen afscheid nemen van haar. Bedankt Rieke voor alles wat je voor de kinderen en ons betekent 
hebt in de afgelopen jaren! We gaan er met elkaar een kleurrijke dag van maken. 

Op maandag 14 november is er een inloopspreekuur vanuit de GGD. Dit spreekuur vindt plaats in de spreekka-
mer naast groep 3B (op de bovenverdieping) en is van 8.15 - 9.15 uur. De jeugdverpleegkundige  is er dan om vragen te beantwoorden 
waar u als ouder mee zit. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de opvoeding, zindelijkheid, gedrag, voeding etc. van uw kind dan kunt u vrij 
binnenlopen. Mocht het niet uitkomen en heeft u toch een vraag dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden met de GGD.  

U kunt bellen naar de afdeling jeugdgezondheid op werkdagen van 9.00-12.00 uur: 088-4433021. 

 

Het duurt nog even, maar op woensdagmiddag 14 december (van 13-17 uur) organiseert BC de Pic-
ker Reds het basketbaltoernooi in de Pickerhal voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De kin-
deren die hieraan willen meedoen, kunnen zich hiervoor opgeven bij hun leerkracht. Dit kan tot en 
met vrijdag 2 december. 

 

 

 

 

 

 

 

 NUMMER 5 



De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een nieuw mailadres gekregen: mr-hetsterrenpalet@vco-oostnederland.nl 

Hiermee is het oude mailadres komen te vervallen. 

 

Op 11 oktober jl. hebben wij alweer voor de tweede keer dit schooljaar vergaderd. Graag nemen wij jullie kort mee in de besproken pun-
ten.  

Ingebrachte punten ouders 

Groei |  Verschillende ouders hebben te kennen gegeven dat zij zich zorgen maken over de groei van de school. Als MR hebben wij 
  deze zorgen gedeeld met Ineke en Alieke. Ineke en Alieke hebben ons te kennen gegeven dat ze graag rond het huidige 
  aantal leerlingen willen blijven. Wij, als MR, zijn van mening dat het vasthouden aan het huidige leerlingenaantal een reëel 
  streven is.  

  

Beleid  

Corona |  In de afgelopen twee schooljaren zijn er verschillende protocollen geschreven voor corona.  

 Inmiddels zijn al deze protocollen samengekomen in een continuïteitsplan. 

Social media en whatsapp in de bovenbouw |  Ook op het Sterrenpalet zien we dat steeds meer leerlingen uit de bovenbouw een mobie
 le telefoon bezitten. Als MR hebben wij daarom geadviseerd om een beleid te ontwikkelen 
 rondom het gebruik van mobieltjes en Whatsapp op het Sterrenpalet. Er is aangegeven 
 dat het Sterrenpalet wat met dit advies wil gaan doen en zij zullen daarom ook hiervoor 
 een beleid opstellen.  

Algemeen 

MR Cursus |  Verschillende MR-leden nemen momenteel deel aan de basistraining MR. In deze training komt alle basiskennis aan bod 
die nodig is om de medezeggenschap goed uit te kunnen oefenen: relevante wet- en regelgeving, bevoegdheden, beleid en 
communicatie met de achterban en de schoolleiding.  

Enquete | In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie gevraagd een korte enquête in te vullen. Helaas hebben wij moeten constateren 
 dat de respons hierop tot op heden zeer gering is. Wil willen jullie daarom vragen deze enquête alsnog in te vullen. Zo 
 weten wij wat er speelt en kunnen wij onze medezeggenschap goed uitvoeren. Link naar de enquête:  https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP_Ds70tyi2BultqjDV_AkGg94-g9YDqx9ylut6o9ET-0WSg/viewform?usp=sf_link  

 

Daarnaast willen wij dit bericht afsluiten met het mooie compliment dat wij als MR van het Sterrenpalet hebben mogen ontvangen. Bin-
nen het VCO blijken wij een vooruitstrevende MR te zijn. Een orgaan dat kritisch is, om zo onze school samen met de schoolleiding en het 
team naar een hoger niveau te tillen. Wil jij hier ook onderdeel van uitmaken? Dat kan! Mariëtte te Kaat zal na dit schooljaar, na 6 jaar, de 
MR gaan verlaten. Hiermee komt er een vacature vrij in de oudergeleding. Kortom wil jij je stem laten horen. Laat het ons weten via mr-
hetsterrenpalet@vco-oostnederland.nl 

Zijn er nog inhoudelijke vragen? Ook dan kun je ons een e-mail sturen op het hierboven genoemde e-mailadres. 

 

Op donderdag 24 november houden we ons volgende info-uur.  
Liona Mast en Sabine Scheffer, logopedisten van logopedie Eibergen, zullen deze avond organiseren.   
Tijdens het info-uur vertellen zij over de taalontwikkeling bij kinderen en hoe de taalontwikkeling te stimuleren is.  
Dit mogen we ook samen gaan ervaren door interactieve werkvormen. Naast de taalontwikkeling zal er ook aandacht zijn voor het be-
lang van lezen en voorlezen en hoe dit te doen.  
De avond starten we met een koffie inloop vanaf 19.15 uur. Om 19:30 starten we met het info-uur en om 20:30 uur sluiten we de avond 
af.  
Alle ouders van opvang en onderwijs zijn van harte uitgenodigd deze avond!   
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Sinds 1 oktober is het BSO-team uitgebreid met Robin Smit. Hij heeft zich al eens aan u voorgesteld, want Robin 
is ook de BeweegWijsmeester bij de peutergroepen en op school. Robin zal over het algemeen aanwezig zijn in 
schoolweken op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag. Ook zal hij in de vakanties op verschil-
lende dagen aanwezig zijn. We wensen Robin heel veel plezier bij de BSO naast zijn werk als BeweegWijscoach! 

 

Onder documenten op mijn school vindt u de brief van de pepernotendeegactie zoals die vandaag met alle kinderen mee naar huis is 
gegaan. Het inleveren van de bestelformulieren kan tot en met 4 november.  

 

Voor wie belangstelling heeft voor het schaatsproject voor leerlingen van de groepen 7 en 8 verwijzen wij naar de bijlage. Aanmelden 
hiervoor kan via www.sjorssportief.nl . Vorige week zijn de nieuwe boekjes voor Sjors Sportief/Creatief uitgedeeld. Hier staat het aanbod 
van sport-, beweeg- en creatieve activiteiten van Berkelland. 

Ook staat er op Mijn School (onder Documenten) een flyer waarin aanvullende informatie staat. 

 

Vorige week dinsdag was de koffie-inloop voor onze buren. Het was leuk dat er een tafel vol mensen was! Onder het genot van een kop-
je koffie of thee was er even tijd om gezellig bij te praten. De buren waren erg enthousiast over de uitnodiging. Toen de koffie/ thee op 
was, zijn we met een groot gezelschap de school doorgegaan. Er zijn veel vragen gesteld, een aantal leerlingen hebben iets verteld. Er is 
vaak gezegd: ‘wat is er veel anders vergelijkend met de tijd dat wij naar school gingen'. Bijna twee uur later zijn de buren naar huis ge-
gaan, dit is zeker voor herhaling vatbaar! 

 
 

 Op dinsdag 27 september mochten we met groep 7/8 naar het Technieklokaal in Borculo. Dit gaan we 4 keer doen dit schooljaar. De 
afgelopen keer werden de leerlingen in groepjes verdeeld en hebben ze veel geleerd. Bijna iedereen kon een eigen werkstuk aan het einde 
van de ochtend mee naar huis nemen. Sommigen hadden een vogelhuisje gemaakt, anderen een mobieltjeshouder van metaal. Een paar 
leerlingen hebben een ballonautootje gemaakt en een aantal een klein windmolentje met een lampje. De volgende keer worden de leer-
lingen weer in andere groepjes gezet en komen ze hopelijk met weer andere dingen naar huis. Voor de volgende keer, dinsdag 8 novem-
ber, zoeken we nog ouders die willen meefietsen en de leerlingen in het technieklokaal ondersteunen. U kunt zich aanmelden bij Sanne of 
Naomi. 

 

Op woensdagmorgen 10 oktober hebben we de jaarlijkse fietscontrole gehouden voor de groepen 4 t/m 8. 

In totaal zijn er 163 leerlingen in de groepen 5 t/m 8. Van deze fietsen waren er in totaal 42 niet in orde. Meestal 
lag dit vooral aan de verlichting. Binnenkort is er een hercontrole. De precieze datum zullen we u na de herfstva-
kantie laten weten.  
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Denzel (Groep 5B) heeft een broertje gekregen. Hij heet Vesper. 

Phyllon (opvang) heeft ook een broertje gekregen. Hij heet Lowen. 

Meagan (groep 8A) en Chase (groep 6B) hebben ook een broertje gekregen. Hij heet Aeson.  
Denzel, Phyllon, Meagan en Chase, van harte gefeliciteerd met jullie broertjes en jullie ouders met hun zoontjes! 
Voor jullie gezinnen: samen veel geluk gewenst!   

Voor juf Jobke is haar zwangerschapsverlof ten einde gekomen. Jobke geniet nog een paar weken van haar vakantie en vanaf 14 novem-
ber zal Jobke weer aan het werk gaan. Jobke, welkom terug!  

 

 

In groep 1A verwelkomen we Zara, Junia, Jurre, Yori en Luc. Welkom op de basisschool en heel veel plezier bij het leren en spelen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor nu sluiten we voor een week de deuren van school. We wensen jullie allemaal een goede vakantie toe, thuis of elders ! We hopen 
elkaar in gezondheid weer op maandag 31 oktober a.s. te ontmoeten !  
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Hoi allemaal, 

Mijn naam is Daisy Vaanholt. Wellicht hebben jullie mij al eens 
zien lopen op school. Ik woon in Hengelo met mijn man en 
dochter van één. Op dit moment ben ik bezig met de opleiding 
tot directeur. Voor deze opleiding is het nodig om praktijkerva-
ring op te doen. Op Het Sterrenpalet voer ik momenteel een 
aantal coördinerende taken uit en daardoor hoop ik binnenkort 
mijn opleiding af te kunnen ronden en aan de slag te kunnen 
gaan als directeur binnen VCO. Inmid-
dels werk ik al een aantal jaren voor 
deze mooie stichting. De afgelopen 
jaren ben ik binnen VCO werkzaam 
geweest als groepsleerkracht in En-
schede. Ik mag dus ook voor de groep 
staan. Wie weet komen we elkaar snel 
tegen en kunnen we even kennisma-
ken. 

Daisy Vaanholt.  

Hallo. Mijn naam is Sven Leistra en ben 15 jaar oud. 

Ik zit op het Assink in het 4de jaar. Ik loop dit jaar elke dinsdag 
stage op het Sterrenpalet. Eerst liep ik stage in groep 1 en nu 
bij gym. Ik hoop een fijne tijd te hebben op het Sterrenpalet. 



Na de herfstvakantie kun je bij muziekvereniging Excelsior weer meespelen met De Notenbende. 

Al vanaf de eerste les speel je op een echt instrument dat je zelf kiest en samen vorm je een leuk orkest. 

Na 10 weken sluit je af met een heus concertje en krijg je natuurlijk een diploma. 
 

De Notenbende begint op 1 november en is iedere dinsdag van 17.00 tot 17.45 in 't Spieker. 

Meer informatie vind je op www.excelsioreibergen.nl en in de flyer die als bijlage terug te vinden is onder Documenten op Mijn School. 

 

In de herfstvakantie kunnen kinderen op 27 oktober meedoen met een sportieve activiteit in de Pickerhal: 

• de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 van 12.00 - 13.00 uur 

• de kinderen van de groepen 6, 7, 8 van 13.00 - 14.00 uur 

Per ronde kunnen er maximaal 20 kinderen deelnemen. De kosten voor deelname bedragen €1,50 en dient gepast te worden betaald. 

De kinderen zorgen zelf voor gymkleding en drinken. 

Kinderen die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich opgeven bij juf Jeanet:  J.Habers@vco-oostnederland.nl 

Wat we gaan doen is nog een verrassing. Kom jij ook? 

Let op: Vol =helaas vol! 
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U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Pepernotendeegactie 

• Flyer Notenbende 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.excelsioreibergen.nl%2F&data=05%7C01%7Cm.lefering%40vco-oostnederland.nl%7Cdef1f8ddae59474bfef608daad4de677%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0%7C0%7C638012847364495100%7CUnknown%7CTWFpbG
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