
                 Het Letterpalet 

1 

IKC het Sterrenpalet 

Huenderstraat 51 

7151 DB Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 

www.sterrenpaletvco.nl 

 

8 SEPTEMBER 2017 NUMMER 1  

Voorwoord 

 

 

 Peutergroep en 

kinderopvang…….…. 2 

 

 

 

 

 

 

 Info-uurtjes….….…3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuwe gezich-

ten………………….....…5 

 

 

Opening schooljaar  
Inmiddels is de zomervakantie alweer twee weken voorbij. Het was fijn om iedereen 
weer terug te zien en samen dit schooljaar te beginnen. Allereerst met de opening en 
de koffie-inloop op de eerste maandagmorgen, waar heel veel ouders bij aanwezig 

waren. Leuk dat u er was!  

Het wordt een speciaal jaar, waarin ons nieuwe kindcentrum 
gebouwd wordt! Symbool daarvoor stond het bouwwerk dat 
we met de opening samen gemaakt hebben van de plankjes 
met daarop de namen van álle leerlingen en meesters en 
juffen. Iedereen heeft een plek gekregen, zoals iedereen zijn 

of haar plek heeft op onze school.  

Het blijft niet bij het bouwen tijdens de opening. We gaan 
dit jaar sámen bouwen aan de nieuwe school. Maar dat niet 
alleen, ook aan elkaars en onze eigen talenten! Iedereen in 

alle opzichten een heel goed ”bouw-jaar” toegewenst!  

Groepsinforma-

tieavond  
Zoals u weet, staat op a.s 
maandag 11 september de 
groepinformatieavond ge-
pland. Dan brengen we u 
graag op de hoogte van de gang van za-
ken in de groep(en) van uw kind(eren). 

We hopen op uw komst !  

De uitnodiging hiervoor heeft u per Mijn 
School ontvangen en kunt u daar ook 
terugvinden onder Documenten. Door 
een storing op Mijn School heeft u die 
uitnodiging in eerste instantie geen of 
wellicht later in de week twee keer de 
uitnodiging ontvangen. Onze excuses 

hiervoor, dit was echt overmacht. 

 

Contact gege-

vens  
In verband met aangescherpte privacy 
regelementen rondom de administratie 
van leerlingen worden er geen contact-
lijsten meer verspreid. U kon daarop 
alle contactgegevens van  medeleerlin-

gen van uw kind(eren) vinden.  

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op 
Mijn School, via uw account (rechts bo-
ven onder uw naam) onder 
‘Bereikbaarheid’ en vervolgens  
‘Privacy’, een keuze te maken in hoe-
verre uw gegevens zichtbaar zijn voor 

andere ouders.  
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Peutergroep en kinderopvang  
Soms komt van het één het ander… Nadat we op 8 juli het open huis hadden gehouden van de vernieuwde opvanglocatie aan de 
Klaashofweg, kwamen de aanmeldingen binnen voor ons nieuwe kinderdagverblijf, de peuteropvang en de vernieuwde BSO. Een 
week later was het vakantie en gelijk gingen we bezig met de voorbereidingen voor een goede start van alle kinderen op de op-
vang. We zetten daarbij ook de groepsgroottes op een rij en maakten de verdeling van de pedagogische medewerkers. Tijdens de 
bespreking bleek dat de peuters op de Juliana-locatie en de peuters aan de Klaashofweg beter één groep zouden kunnen vormen, 
die Daniëlle zou blijven leiden en waarbij dan ook de mogelijkheid ontstond om op meerdere morgens peuteropvang te bieden. 
Hiervoor was het nodig om de peutergroep van de Juliana te verhuizen naar de Klaashofweg. We hebben ons gerealiseerd dat dit 
voor de ouders van de Juliana-peuters wel nadelige gevolgen had voor het wegbrengen en ophalen. Daarom hebben we de moge-
lijkheid voor vervoer gecreëerd. Op de dinsdag- en vrijdagmorgen komt een auto van VCO-Kinderdomein bij de Juliana om, voor 

wie dat wil, de Juliana-peuters op te halen en terug te brengen.  

Door de voorschool van beide locaties samen te voegen tot één zijn we hiermee al voorbereid op schooljaar 2018/2019, als er 
sprake zal zijn van één IKC. Dat doen de pedagogische medewerkers en onderbouw-leerkrachten van beide scholen ook door het 
voeren van gezamenlijke overleggen. Op die manier blijft er sprake van een nauwe samenwerking met beide scholen, zowel met 

de Juliana als het Sterrenpalet, die ook al nauw met elkaar samenwerken.  

De peuters volgen uiteraard het peuterprogramma ter voorbereiding op de basisschool, zoals taal- en rekenbegrippen al spelend 
leren, leren (samen) spelen met anderen, concentratie en zelfstandigheid. Waarbij het speelplezier en ontdekken voorop staat! 
Dat doen we met mooi nieuw educatief spelmateriaal. Het was leuk tijdens onze feestelijke opening op 8 juli te merken dat zowel 
de kinderen als ouders hierover enthousiast waren. En omdat wij het in het hele IKC belangrijk vinden dat kinderen lekker kunnen 
sporten/bewegen, bieden wij vanaf dit schooljaar ook nog meer gevarieerde beweegspelletjes voor peuters aan, door middel van 

Beweeg Wijs. Aan de Klaashofweg beschikken we over een grote veilige tuin met veel speeltoestellen voor de peuters.  

Maar ook voor de allerkleinsten zijn de nodige voorzieningen aanwezig, zoals bedjes, veilige kinderstoelen, etc. Want aan de 

Klaashofweg is er de mogelijkheid om niet alleen kinderen vanaf 2, maar zelfs vanaf 0 jaar op te vangen. 

Dat betekent dat we nu met meer kinderen aan de Klaashofweg zitten (die elkaar al leren kennen voor hun toekomst op school), 
waardoor we een aantal nieuwe opvangmogelijkheden kunnen aanbieden. Onze opvangdagen en openingstijden zijn uitgebreid. Nu 
bieden wij kinder- en peuteropvang aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.00 – 19.00 uur en in de toekomst ook op 
woensdag. Dit geeft iedereen de mogelijkheid om te kiezen voor andere of meerdere dagen. We hopen daarmee ook dat de opvang 
zoveel mogelijk afgestemd kan worden met ieders privé- en/of werksituatie en komen u daar ook graag zoveel mogelijk in tege-

moet.  

Om ook goed aan te sluiten bij de huidige schooltijden van beide scholen en alle ouders de gelegenheid te bieden om het naar 
school brengen van grote broer(s) of zus(sen) goed te kunnen combineren met het brengen van jongste kind(eren) naar de Klaas-
hofweg, zijn de tijden van de peuteropvang als volgt: de peuters kunnen gebracht worden tussen 8.30 en 8.45 uur en weer opge-

haald worden tussen 11.30 en 11.45 uur.  

Vanwege de samenwerking van opvang en onderwijs, die uniek is omdat we samen één organisatie VCO-Kinderdomein hebben ge-
vormd, is er bij ons niet alleen goed toezicht vanuit de gemeente en de GGD, maar ook vanuit school en het schoolbestuur. Samen 

geven we alles vorm en daarmee is een kwalitatieve goede voorschool (en BSO), meer dan in doorsnee, gegarandeerd. 

Mocht u vragen hebben over de opvangmogelijkheden voor uw kind, dan kunt u altijd contact opnemen met Ineke, tel. 06-

12643247, mail: dir@sterrenpaletvco.nl / dir@julianavco.nl. 

 

Wij denken graag met u mee! 

Peuternieuws 
De peuters hebben ook een goede start 
gemaakt na de vakantie. Er is cake ver-
sierd, een heus blote voetenpad gemaakt 
buiten en heerlijk gespeeld met bellen-
blaas. Het thema van de komende weken 

is: ‘Mijn huis’. 

Via deze link vindt u een foto-album met 

daarin leuke foto’s van alle activiteiten: 

https://myalbum.com/album/

wZlmjaY8RIqL 

mailto:dir@sterrenpaletvco.nl
mailto:dir@julianavco.nl
https://myalbum.com/album/wZlmjaY8RIqL
https://myalbum.com/album/wZlmjaY8RIqL
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BSO-nieuws 

Het Sterrenpalet breidt haar BSO uit door 
een samenvoeging met de BSO van de Juli-
anaschool. Een mooie stap richting het 
IKC. Natuurlijk is aan alles gedacht. We 
hebben nu een heuse BSO-auto en als klap 
op de vuurpijl een gave fiets waar wel tien 
kinderen op vervoerd kunnen worden! Hoe 

meer zielen, hoe meer vreugd! 

Beweeg Wijs 
(sportief) 

We zijn weer volop aan de slag met Be-
weeg Wijs en geven hier weer een nieuwe 
wending aan, zodat de kinderen nog meer 
inzien hoe leuk en fijn het is om samen te 
spelen! 
Elke week zijn er drie juniorcoaches uit 
groep 5 die in de grote pauze beweeg-
spellen begeleiden met alle kinderen die 
mee willen doen. Lekker actief, educatief, 
en gericht op samenwerken! 

 

Muzieklessen 
Het is alweer bijna zover: de leerlingen 
gaan weer lekker muziek maken! In de 
groepen 1 / 2 wordt er in de komende pe-
riode gewerkt aan verschillende muzikale 
oefeningen in uiteenlopende thema’s. Ik 
zal met de leerlingen start & stop van mu-
ziek, emoties herkennen in liedjes en th-
ema’s als ‘Ik en mijn lijf’, ‘Knuffel is weg’ 
en ‘Dierengeluiden’ behandelen. Dit is 
ontzettend leuk met leerlingen in deze 
leeftijd, omdat er in de muziekles goed op 
beleving en fantasiewereld ingesprongen 
kan worden. In de groepen 3, 4 en 5 gaan 
de leerlingen oefenen met herhaling 
(echoën) en wordt er muziek gemaakt bij 
onder andere het thema ‘sport’ en ‘de 
ruimte’. Uiteraard worden de lessen per 
groep anders ingericht, afhankelijk van het 
niveau. Maar eerst…de eerste muziekles, 
elkaar leren kennen en beginnen aan de 
eerste liedjes! 
We gaan er een mooi, muzikaal schooljaar 

van maken. Ik heb er zin in!  

Eva Waanders 

 

Terugblik koffie-

inloop 
Wat was het leuk om het nieuwe school-
jaar te beginnen met een tafel vol mensen 
tijdens de koffie-inloop. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee was er even 

tijd om gezellig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op 
maandagmorgen 2 oktober, van 8.15—
9.15 uur op de locatie Beukenlaan. U bent 

hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

Ouderhulpfor-

mulier 
Aan het eind van het afgelopen schooljaar 
hebben alle leerlingen een ouderhulpfor-
mulier meegekregen voor dit schooljaar. 
Veel formulieren zijn al ingeleverd, waar-
voor dank! We hebben al een hele lijst met 
hulpouders kunnen maken! Mochten jullie 
nog een formulier thuis hebben liggen, dan 
kan het alsnog ingeleverd worden bij de 
leerkracht. Vele handen maken licht werk 
en alle hulp van iedereen kunnen we goed 

gebruiken! 

Allergieën 
Mocht uw kind een allergie hebben of zijn 
er wijzigingen in een bij ons bekende al-
lergie, wilt u dit dan even doorgeven aan 
de leerkracht of aan Mirjam Lefering 
(admin@sterrenpaletvco.nl)? Wij zullen 
hier met de activiteiten rekening mee hou-

den. 

Luizeninfo 
Er zijn afgelopen week luizen ontdekt in 
groep 6. Men is al bezig met behandelen 
dus geen paniek. Wel willen wij u vragen, 
thuis alvast te controleren, mocht u dit 
niet al met regelmaat doen en zo nodig 
behandelen. Woensdag 13 september is 
er een hercontrole. Denkt u dan weer even 
aan de klipjes, strikjes, gel enz. In het 
haar, dat maakt het pluizen niet makkelij-

ker. Bedankt namens de luizenpluizers.  

Oud papier 
Woensdag 13 september staat de oud 
papier-container weer op het schoolplein. 
Helpt u ook dit keer mee om de container 

goed gevuld te krijgen? 

Alvast bedankt !                               

Minette Onnink 

 

Uitnodiging   

koffie-inloop 
Op maandag 2 oktober is er, van 8.15 – 
9.15 uur een koffie-inloop, dit keer weer 
aan de Huenderstraat/Beukenlaan. Hier-
voor bent u allemaal van harte uitgeno-
digd! Het zou leuk zijn om elkaar als ou-
ders van de onderbouw en ouders van de 
bovenbouw rond de koffie/thee te ont-

moeten. 

 

Info-uurtjes 
Zoals we u voor de zomervakantie lieten 
weten, willen we dit jaar een aantal info-
uurtjes met verschillende thema’s organi-
seren. Dit zijn, met het oog op de fusie, 
gezamenlijke info-uurtjes voor de Juliana 

en het Sterrenpalet.  

De eerste is op maandag 9 oktober. Het 
thema is dan ‘Mijn School’, betreffende 
het digitale ouderportaal waarmee we 
werken. Verschillende keren hebben we 
gehoord van ouders dat zij het prettig zou-
den vinden om informatie te ontvangen 
over de werkwijze ervan en de knelpunten 
die erbij  ervaren worden te bespreken. 
Daar willen we natuurlijk graag in tege-

moet komen.  

Aan het begin van dit uur zal tevens het 
zakelijke gedeelte van de OR en MR be-
sproken worden, zodat u daarvan ook op 
de hoogte bent. Dit vindt voor beide scho-
len in twee aparte ruimtes plaats, waarna 
we daarna samen naar één gezamenlijke 

ruimte gaan.  

Van harte welkom op maandag 9 oktober, 
van 19.30 – 20.30 uur op de Juliana. Vanaf 
19.15 uur staat de koffie/thee klaar, net 
als na 20.30 uur, zodat er ook tijd is voor 

ontmoeting en gesprek met elkaar!  

 

Van de verkeers-

ouders 
Vrijdag 1 september heeft groep 8 een 

bandenplak-les gehad. 

Ze hebben deze les gehad omdat ze deze 
week op kamp gingen. Mocht er een band 
lek gaan weet deze groep hoe deze ge-
plakt moet worden. Er is een fiets van een 
leerling gebruikt om te oefenen hoe een 
band eraf moet. Ouders en verkeersouders 

bedankt. 

Ook de actie ‘Op voeten en fietsen’ leeft 
op de school. Kinderen en ouders komen 
meer met de fiets of lopend. Fijn dat er zo 
word meegedaan! De actie loopt nog tot 

25 September. 

mailto:admin@sterrenpaletvco.nl


8 SEPTEMBER 2017 NUMMER 1 4 

Duits(land) in groep 5 en 6! 
Wat leuk is het om een Duitse stagaire op school te hebben! Juf Tabea stelt zich 
elders in deze Letterpalet zelf nog voor. Ze heeft ons al verteld over de Grundschu-
le in Duitsland. En wij hebben haar natuurlijk onze vakantieverhalen over Duitsland 
verteld. De komende weken gaan we zelfs een beetje Duits leren: cijfers, kleuren 

en dieren.  

 

 

 

 

 

Brief van Catherine 
Wij hebben een nieuwe brief van Catherine ontvangen. 

Catherine is ons sponsorkind, waarvoor wij geld inzamelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderraad 
Ook dit jaar hebben wij weer een Kinderraad. Dit jaar mogen Tygo (groep 1-2A), Chase (groep 1-2B), Noortje (groep 1-2C), Marit 
(Groep 3), Dean (groep 4), Plien (groep 5) de locatie Huenderstraat vertegenwoordigen.                                                                           
Op de locatie Beukenlaan zijn dat: Moos (groep 6), Lars (groep 7) en Jinne (groep 8).                                                                                   

Tijdens de eerste vergadering hebben we de regels en afspraken doorgenomen. 
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Nieuwe gezich-

ten 
Er zijn weer een aantal nieuwe gezichten 
bij ons op school. Wellicht heeft u een van 

al even gezien of gesproken. 

Hieronder stellen zij zich aan u voor: 

 

Even voorstellen 1 

Hallo allemaal, ik heb al een 
heel aantal mensen ontmoet, 
maar hier dan eindelijk het 
officiële voorstel moment. 
Mijn naam is Dian Spijkers, 25 
jaar en woonachtig in Vragen-
der. Ik werk niet alleen op de 
BSO van het Sterrenpalet en 
de Juliana, maar ook voor Be-
weeg Wijs en geef ook gymles-

sen op een praktijkschool. Naast al dit 
afwisselende leuke werk, doe ik aan vol-
leybal bij Kerkemeijer Gemini in Borculo. 
Hier geef ik trainingen en vul ik andere 
vrijwilligers taken in. Kort gezegd, ik ben 
een bezige bij. Hopelijk kennen jullie mij 
een stukje beter. Ik zie jullie snel op de 

BSO! Groetjes, Dian. 

 

Even voorstellen 2 

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Tabea 
Mann, ik ben 21 jaar 
oud en kom uit Vre-
den in Duitsland. Ik 
doe de lerarenoplei-
ding voor de vakken 
Nederlands en na-
tuurkunde in Münster en ben nu als stagiai-
re zowel hier op school, als ook op de Juli-
ana. Sinds de zomervakantie tot bijna da 
herfstvakantie ben ik twee dagen per week 

in groep 5 en 6. 

De scholen in Nederland zijn helemaal 
anders dan die in Duitsland, dus ben ik 
heel benieuwd, hoe het hier in Nederland 
gaat. In de groepen ondersteun ik de ande-
re juffen en daar vertel de kinderen ook 
mooie dingen over Duitsland, Duitse basis-

scholen en leer ze ook meen beetje Duits.  

Ik hoop, dat ik samen met de kinderen een 

fijne tijd op het Sterrenpalet heb! 

Hartelijke groeten,                                      

Tabea Mann 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 3 

Hallo iedereen.  

Mijn naam is Nicole Jolie en ik ben 20 jaar. 
Ik zit nu in mijn 3e en laatste jaar op de 
opleiding onderwijsassistent. Op donder-
dag en de vrijdag assisteer ik juf Debbie en 
juf Micha in de lessen, dit zal ik doen tot 
het einde van mijn periode in februari. 
Wanneer ik niet in de schoolbanken zit of 
op stage ben dan breng ik graag een be-
zoekje aan de bios of 
kijk ik thuis een film-
pje. Ik weet zeker dat 
dit een hele leuke peri-
ode word op het Ster-
renpalet! Mocht u nog 
dingen willen weten 
dan zijn alle vragen 

welkom. 

Nicole Jolie 

 

Pleinwerkzaam-

heden  
Op zaterdag 26 augustus hebben een aan-
tal vaders, een moeder en twee kleuters 
diverse pleinwerkzaamheden verricht, 
zodat alles 
er weer 
netjes uit-
zag op de 
eerste 
schooldag. 
Allemaal 
heel harte-
lijk dank 
voor jullie 
tijd en 
inzet, 
waardoor 
het bele-
vingsplein 

zo mooi blijft ! 

 

Planten 
Onze planten hebben afgelopen zomerva-
kantie een goede verzorging genoten bij 
diverse gezinnen. Hiervoor onze hartelijke 

dank! 

Mocht u de 
plantjes nog 
niet hebben 
teruggebracht 
dan zien we ze 
graag in de 
loop van deze 
week terug op 

school.l 

 

 

Kamp groep 8  
De afgelopen drie dagen zijn de kinderen 
van groep 8 op kamp geweest in Winters-
wijk. Ondanks dat het weer niet heel erg 
meewerkte, zat de sfeer er goed in! Op 
het moment van schrijven van deze 
nieuwsbrief zijn ze nog niet terug maar in 
de wandelgangen horen we al enthousiaste 

verhalen. 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet 

eveneens : 

  Een flyer van volleybalvereni-

ging Boemerang 
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Jaarkalender 
Wij hebben voor u bijzondere data en 
belangrijke activiteiten, voor zover ze 
bekend zijn, op een rijtje gezet in een 
jaarkalender. Deze vindt u op Mijn 

school bij ‘Documenten’.  

Welkom 
Op het kinderdagverblijf zijn in de 
afgelopen twee weken begonnen:     
Jula Boerhof, David Siemerink, Rutger 
Siemerink, Wiep Woertman, Stijn 
Wolterink en Lars Wolterink. 
 
Op de peutergroep heten we welkom: 
Lynn Opbroek, Anne Hesselink, Daan 
KösterHenke, Tycho Ketterink en Ryan 
Ebeltjes. En in de komende twee 
weken starten ook Lisa Brons en Lesley 
Spoor.   
 
In groep 1-2A verwelkomen we Jashley 
Beukhof. Jashley is het zusje van Jairo. 
 
Allemaal van harte welkom op het 
Sterrenpalet! We wensen jullie veel 
speel– en leerplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

07-09  Iris Kruisselbrink uit groep 5                   
07-09  Yoran Schippers uit groep 8                  
10-09  Tygo Oblink uit groep 4                   
11-09  Stan Lammers uit groep 2A                   
12-09  Lena te Raa uit groep 5                  
13-09  Morrison Hondorp uit groep 2A          
14-09  Boaz de Visser uit groep 6                 
17-09  juf Lynn uit groep 1B                              
19-09  Marit de Klerk uit groep 3                    

19-09  Teun Poelhuis uit groep 3 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prietpraatjes 
Juf tegen de kleuters: “Ik ga ook gymmen van-
daag.” Waarop een kleuter antwoordt: “Nee, 
dat kan niet, want juffen hebben helemaal 

geen gymschoenen!” 

 

In groep 3 wordt er gepraat over de wereld. 
“Juf,”  zegt een kind, 'ik ken ook de 4 delen 
op de wereld. De Noordpool, de Zuidpool, het 

westen en het wilde westen!” 


