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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Maandag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.  

Het zou fijn zijn als deze allemaal vóór de voorjaarsvakantie weer op school ingeleverd 
kunnen worden zodat we ze hier kunnen bewaren voor het volgende schooljaar. Alvast 
bedankt! 

 

 
Van 27 februari tot en met 3 maart is de voorjaarsvakantie. 

De dagen na de voorjaarsvakantie, woensdag 8 maart, vindt er weer een luizencontrole 
plaats. 

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

 

Per 31 maart wordt Mijn School overgenomen door Social Schools. Hoe dit in 
zijn werk gaat, zullen wij met u delen. Maar wij willen u wel adviseren om nu 
alvast alle foto's te downloaden omdat deze na 1 april allemaal verwijderd zul-
len zijn. 

 

Op woensdagmiddag 12 april is het voetbaltoernooi voor de leerlingen van de groepen 5 
t/m 8. De kinderen die hieraan willen meedoen, kunnen zich hiervoor opgeven bij hun 
leerkracht. Dit kan tot en met vrijdag 24 februari! 

Ook zijn wij nog op zoek naar coaches. Heeft u zich al opgegeven via de ouder hulp lijst, 
dan wordt er contact met u opgenomen. Mocht u zich niet hebben opgegeven, maar zou 

u nog wel willen en kunnen helpen? Dan mag u dit doorgeven aan de leer-
kracht van uw kind.  



Graag nodigen wij u uit voor het info-uur Zindelijkheid, op dinsdag 7 maart van 19.30 - 21.00 uur. Deze avond vindt plaats bij het Ster-
renpalet, Prins Bernhardstraat 6 in Eibergen. De koffie staat voor u klaar vanaf 19:15 uur. U bent van harte welkom! 

Poep- en/of plasproblemen zijn voor kinderen echt vervelend. Geen één kind doet dit expres. Het beperkt ze op school, bij het sporten, 
tijdens het logeren, of bij het spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Gelukkig is er vaak wel wat aan te doen! Marieke Hilhorst is, naast 
geregistreerd bekkenfysiotherapeut, ook kinderbekkenfysiotherapeut en begeleidt met veel enthousiasme kinderen en ouders. Zij gaat 
op deze avond het team en geïnteresseerde ouders heel veel over zindelijkheid uitleggen en zal ook praktische 
tips geven. 
Wist u bijvoorbeeld dat het gebruik van een voetenbankje en/of een wc-brilverkleiner er al voor kan zorgen dat 
een kind beter uit plast en leeg poept?  

Wist u dat kinderen van 4- 12 jaar  5-7x moeten gaan plassen overdag? 

Wist u dat bedplassen kan aanhouden, wanneer een kind overdag niet regelmatig drinkt, plast en goed leeg 
poept? 
Marieke kan ons nog veel meer vertellen tijdens deze interactieve avond.  

Wij hopen op uw komst!  

 

Vanaf volgende week zullen juf Jeanet en meester Jamie de MQ-scan gaan afnemen bij leerlingen.  Dit is een test op motorisch gebied en 
deze is wetenschappelijk onderbouwd. 

De test wordt afgenomen tijdens de lestijden in de sportzaal. Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u hiervoor contact opnemen 
met Jeanet en/of Jamie. 

 

Op woensdag 22 februari van 9:00 – 10:30 uur houden wij onze eerste peuterinstuif. Naast de peuter- en kleutermomenten die we bin-
nen ons IKC hebben, zetten we deze dag de klasdeur ook open voor peuters die graag even mee willen spelen op Het Sterrenpalet. Hier-
voor hoeft een kind niet aangemeld te zijn bij het Sterrenpalet. Alle peuters zijn welkom! Het is een moment van meespelen en sfeer 
proeven. Uiteraard zorgen we voor koffie en thee voor de ouders die dat moment ook in school zullen blijven. De peuterinstuif sluiten we 
af met gezamenlijk fruit eten en wat drinken voor de kinderen die komen meespelen. We maken er een gezellig moment van met de 
aanwezige peuters en de kinderen van groep 0.  

 

Als gezamenlijke Eibergse scholen komen we in actie voor de slachtoffers in Turkije en Syrië.  
Volgende week kunnen er lege statiegeld flessen worden ingeleverd op school, om op deze manier hopelijk veel geld op 
te halen om de slachtoffers te kunnen helpen in deze moeilijke tijd. Helpt u ook mee?  
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Het was fijn dat er zowel ouders van Op den Akker, Kisveld als het Sterrenpalet aanwezig waren tijdens ons 
allereerste gezamenlijke info-uur. Bedankt voor uw komst! 

Daniëlle Foekens, de schrijfster van het boek Vandaag is mijn lievelingsdag!, is al jarenlang werkzaam op 
een VCO-school in Losser. Op enthousiaste en humoristische wijze vertelde zij over het ontstaan van haar 
boek, in samenwerking met Mirjam Spitholt (docent Gelukskunde aan het Saxion).  

In het boek staan Vicky, Karel en Uil centraal. Iedereen heeft wel een Karel (het mopperende, vaak negatieve 
stemmetje in ons achterhoofd) en een Uil (het positieve stemmetje in ons achterhoofd). In het boek komen 
de gedachten van Vicky tot leven. Waarbij er telkens wordt nagedacht over wat voor gedachten zijn dit. En 
helpen die om mijn doel te bereiken. Daarnaast is er ook nog een muis is het boek. Boek leeft in het hier en 
nu, en is lekker zichzelf en doet wat hij wil. Door het boek en de bijbehorende lessen die we in de klassen 
geven helpen we de kinderen om te gaan met hen gedachten. Neem Karel niet te serieus, vertrouw op Uil en 
doe eens iets meer als muis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorige week woensdag was de koffie-inloop. Het was gezellig om met een aantal ouders aan tafel te zitten met een kop koffie of thee 
erbij. De volgende koffie-inloop vindt plaats op dinsdagmorgen 7 maart, van 8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! NB: 
Ook de ouders van de peuter- en opvangkinderen zijn hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

Afgelopen maandag is groep 0 van start gegaan. Dit gebeurde op een officiële manier: er 
werd een lint doorgeknipt en er was kinderchampagne en uiteraard iets lekkers. Daarna 
konden de kinderen het nieuwe lokaal betreden en begon voor hen de start van leuke 
lessen. Gelukkig was het gelukt om naast Juf Petra een juf te vinden voor de maandag en 
dinsdag in de groep. Juf Ingrid Hilgerink zal op deze dagen in de groep aanwezig zijn. In-
grid zal zich in een volgend Letterpalet aan u voorstellen.  
We wensen de kinderen heel veel plezier toe met juf Ingrid en juf Petra in hun nieuwe 
lokaal.  

 

 

 

 

 

Met het oog op onze jaarlijkse eieractie (hierover ontvangt u nog nadere informatie) willen wij iedereen vragen om lege eierdozen voor 
ons te sparen. U kunt deze inleveren bij onze conciërges. Alvast bedankt! 
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Afgelopen woensdag gingen onze schooldeuren extra “open” tijdens het “Open Huis” voor “nieuwe ouders”.  

Er was een heel aantal gezinnen verspreid over de dag die belangstelling toonden in ons Kindcentrum. De ouders ontvingen we met een 
kopje koffie of thee. Daarbij kregen zij een koekje aangeboden, gebakken door juf Marjolein. De ouders kregen een rondleiding door de 
school, die gedaan werd door teamleden, ouders van de OR, PR en leerkrachten. In elke klas werd 
door de leerkracht van de betreffende groep verteld hoe we op school werken. Natuurlijk kregen de 
ouders bij vertrek de informatietas aangeboden. Meegekomen kinderen konden grabbelen in de spe-
ciaal voor deze gelegenheid gemaakte grabbelton. Het was een geslaagde dag.  

Mocht u mensen kennen die het open huis gemist hebben, maar nog wel graag een keer een kijkje 
komen nemen, dan kan dat altijd! Hiervoor kan er altijd contact worden opgenomen met Ineke (tel. 
06-12643247 / i.neerhof@vco-oostnederland.nl) of Alieke (tel. 0648261003 / a.leppink@vco-
oostnederland.nl). Ook zijn er altijd tassen verkrijgbaar om aan belangstellenden te geven. 

 

In het kader van PBS (Positive Behaviour Support) hanteren wij elke week de Regel van de Week. 

Voor aankomende week is dat:  

• Groet elkaar. 

 

 

 

 

Voor de week daarop is dat: 

• Hang je jas aan de kapstok - zet je tas op de aanwezen plek. 

 

In groep 0A verwelkomen we Bryan. Welkom op de basisschool en heel veel plezier bij het 
leren en spelen!  

Bij de opvang verwelkomen we Sacha, Jenna, Liz, Magnus en Ryan. Wij wensen jullie een 

heel fijne speel- en leertijd toe op het Sterrenpalet! 

Anne en Wiebe (opvang) hebben afgelopen week een zusje gekregen!  Zij heet Mies. We zijn heel blij voor Mies, haar ouders en Anne en 
Wiebe. Van harte gefeliciteerd en samen veel gelukgewenst! 

 

Goed nieuws! Er zijn weer veel sportieve en creatieve activiteiten in de gemeente waar jij aan mee kan 
doen! Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlage. 
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De poort aan de achterkant gaat dicht. Ondanks verzoeken om meer gebruik te maken van de voorkant en niet te parkeren op de par-

keerplaats van het Gezondheidscentrum, blijft het er zo druk dat er gevaarlijke situaties blijven  ontstaan. Officieel heeft ook alleen het 

personeel het recht van overpad, is het een gift geweest dat ouders en kinderen daar ook een paar jaar gebruik van mochten maken, 

waarvoor we de eigenaren en gebruikers van het Gezondheidscentrum willen bedanken. Door middel van deze maatregel hopen we dat 

ongelukken worden voorkomen. Maar, zult u zeggen, dan wordt het aan de voorkant toch nóg drukker en ontstaan daar mogelijk nog 

meer gevaarlijke situaties? Daarover heeft de verkeersambtenaar van de gemeente meegedacht. Na verschillende opties voor aanpas-

singen, is het volgende besloten:  

 Er komen aan beide uiteinden van de schoolomgeving meerdere verkeersborden te staan, die zeggen: Voorzichtig, hier lopen/fietsen 

kinderen! Onder die borden komt ook een bordje ‘School’ te hangen, zodat duidelijk is dat het een schoolomgeving is.  

 In het voorjaar (wanneer het niet meer vriest) worden strepen op de straat aangebracht, die aangeven waar de kinderen oversteken 

(geen zebrapad, omdat is gebleken dat een zebrapad vraagt om te stoppen, maar verkeersdeelnemers dat niet altijd doen, waardoor 

het geen veiligheid biedt.). Verder komt er op de straat ‘SCHOOLZONE’ te staan, wederom om aan te geven dat je daar in een school-

omgeving komt.  

 Langs de stoepranden waar auto's vaak geparkeerd worden, worden paaltjes geplaatst, zodat auto's niet meer (half) op de stoep ge-

parkeerd kunnen worden. 

 Er worden kleurrijke palen (die bekende met de handjes) aangevraagd, er wordt gekeken of die ook aan de straat geplaatst kunnen 

worden.  

 We willen iedereen vragen om in de Prins Bernhardstraat uit te gaan van eenrichtingsverkeer, dus bij doorgang door de Prins Bern-

hardstraat vanuit dezelfde richting te komen, namelijk vanaf de J.W. Hagemanstraat of vanuit de Bronkhorstkamp. 

Vanuit de ervaringen is bekend dat vooral gedrag van de verkeersdeelnemers zorgt voor veiligheid. Daarom willen we graag het volgende 

gedrag stimuleren: 

 Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school.  

 Als u toch met de auto komt, wilt u deze dan op afstand van de school parkeren in één van de zijstraten of op de parkeerplaats van de 

Plus? Daarvandaan kunnen de kinderen zelfstandig of samen met u naar school lopen. De parkeerplaats naast de opvang is bedoeld 

voor ouders die een kind naar de opvang brengen. 

 Wilt u met de auto toch bij het gebouw komen, wilt u dan vanaf de J.W. Hagemanstraat de Prins Bernhardstraat inrijden. U kunt ge-

bruik maken van de kiss-en-ride-zone voor de school om uw kind(eren af te zetten. U rijdt tot het einde van de kiss en laat hier uw 

kinderen uit de auto stappen.  Vervolgens rijdt u gelijk stapvoets verder, waar u rechtsaf kunt slaan en uw weg kunt vervolgen (liever 

niet rechtdoor de Karel Doormanstraat, omdat die heel smal is.  

 Voor het ophalen gelden ook bovengenoemde richtlijnen. De kiss-en-ride-zone kunt u ook gebruiken om uw kind(eren) in te laten stap-

pen om vervolgens door te rijden. Daarbij moet u wel rekening houden met wachttijd, als er al een auto voor u op de strook staat en 

pas later weg kan dan u.  

Voor het fietsverkeer geldt:  

• Neem, het pad dat rechts naast het schoolgebouw ligt. Stap aan het begin van het pad af en loop aan de rechterkant van het pad naar 

de fietsenrekken. Zet daar de fiets zoveel mogelijk achteraan in de rij en sluit zoveel mogelijk aan bij de vorige fietsen. Voor de fietsen-

rekken voor de kinderen (achteraan) geldt: De linkerrij is voor de groepen 7 en 8, de tweede van links voor de groepen 5 en 6, de derde 

rij van links voor de groepen 3 en 4 en de rechterrij voor de kleuters.  Ouders die op de fiets zijn dienen hun fiets in de rij fietsenrekken 

vooraan te plaatsen, van achteraan aansluitend.  

Voor de voetgangers geldt:   

• Via het voetpad kunt u het schoolplein op lopen. Wilt u bij het ophalen van uw kind(eren) op het schoolplein wachten?  

•  Loop op de voetpaden naar de school. Tegenover de school loopt een voetpad, aan de kant van de school niet meer. Vanaf de J.W. 

Hagemanstraat tot aan het pad bij de school is er aan beide kanten een voetpad. • Neem, als u bij het gebouw aankomt, het pad dat 

rechts naast het schoolgebouw ligt. • Loop aan de rechterkant van het pad naar de ingang van de school. 

Zie onder ‘Documenten’ ook het Document ‘Verkeersveiligheid’, waarin de verkeersafspraken uitgebreider beschreven staan.  

We willen proberen zowel 's morgens als ‘s middags mensen op de uithoeken te laten staan om positief verkeersgedrag te stimuleren. 
Mocht u daarbij ook willen helpen, dan vinden we dat heel erg fijn. U kunt zich daarvoor opgeven bij Alieke Leppink (via Mijn School of via 
het mailadres a.leppink@vco-oostnederland.nl of via haar mobiele nummer 06-48261003). U kunt daarbij ook aangeven op welke dagen 
en/of hoe vaak u dat wilt doen.  
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De gemeente blijft meekijken hoe het gaat met het verkeer rond de school. Gelijk in de eerste week na de vakantie komt de verkeers-

ambtenaar de situatie weer bekijken, waarna we ook weer een evaluatiegesprek samen met hem voeren om te kijken of er dan nog an-

dere aanpassingen nodig zijn. Mocht u daarvoor uw feedback of ideeën willen geven over de nieuwe situatie, dan horen we die graag. 

Daarvoor kunt u ook terecht bij Alieke.  

We begrijpen dat niet iedereen blij is met de nieuwe situatie. Laten we er toch samen het beste, of beter gezegd het veiligste, van ma-

ken! Bij voorbaat dank voor uw medewerking!    

 

Op 30 januari heeft er een MR-vergadering plaatsgevonden. De volgende punten zijn er besproken. 

 MR statuten, afspraken, reglementen en activiteitenplan | Deze zijn vernieuwd en besproken. 

 Samenwerking Kisveld, Op den Akker en Sterrenpalet | Informatieavonden wat voor alle ouders van elke school interessant is, worden 
(waar het kan) samen gegeven. Verder vergaderen alle drie de teams af en toe samen. 

 Verkeersveiligheid | Een groot deel van de avond is dit het onderwerp geweest. Wij werden bijgepraat over de veiligheid rondom de 
school. Vooral de gevaarlijke situaties aan de kant van het gezondheidscentrum zijn besproken. De afspraken wat de school met het 
gezondheidscentrum heeft, zijn besproken. Wij vinden het jammer dat de poort aan de achterkant voorgoed dicht gaat, maar begrij-
pen het wel. Als het gedrag van mensen niet verandert, dan is dit het gevolg. (Zie het bovenstaande stuk ‘De poort gaat dicht’ voor 
meer uitleg). 

 Tevens is er gesproken over wat voor gevolgen dit heeft voor de veiligheid aan de voorkant van de school. O.a. verkeersborden, stre-
pen op de weg, nieuwe parkeerplekken verder weg, palen en verkeerbegeleiders zijn als opties besproken. 

 Verder is het is fijn om te horen dat de nieuwe medewerker van de gemeente, die belast is met verkeer, actief meedenkt en is komen 
kijken. 

 Vacature | Er is nog steeds een positie vacant voor de oudergeleding. Lijkt het je leuk om toe te treden of wil je meer weten? Laat het 
ons weten! Stuur hiervoor een mail naar mr-hetsterrenpalet@vco-oostnederland.nl. 
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Zoals u op de foto kunt zien zijn een heel 
aantal stelten nog op zoek naar een goede 
opbergplaats. 

Wij zijn op zoek naar een dergelijke blauwe 
ton. 

 Heeft u er nog een thuis staan en doet u 
er niets mee? Zouden wij hem dan mogen 
gebruiken? 

.  
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Nieuwsbrief OC 

• Flyer Sjors Sportief 

mailto:mr-hetsterrenpalet@vco-oostnederland.nl

