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Kijken is niet voldoende 

als je niet ziet met je hart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nationale 

Voorleesdagen 
Afgelopen dinsdag zijn voor ons De Natio-
nale Voorleesdagen begonnen. Wel tien 
oud-leerkrachten van de Willem Sluiter, 
3Sprong en het Sterrenpalet komen op 
twee verschillende momenten voorlezen in 
alle groepen.  De foto’s verschijnen bin-

nenkort op Mijn School. 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging   

koffie-inloop 
Op maandag 5 februari is er, van 8.15 – 
9.15 uur een koffie-inloop, dit keer weer 
aan de Beukenlaan. Hiervoor bent u alle-
maal van harte uitgenodigd! Het zou leuk 
zijn om elkaar als ouders van de onder-
bouw en ouders van de bovenbouw rond de 

koffie/thee te ontmoeten. 

 

 

 

 

 

 

Volleybal-

toernooi 
Op woensdagmiddag 21 februari is het 
volleybaltoernooi. Van onze school doen er 

maar liefst 8 teams mee. 

Wij zijn nog op zoek naar coaches. Mocht u 
hiervoor tijd en belangstelling hebben, 
kunt u zich aanmelden bij een van de 

leerkrachten van de groepen 6, 7 of 8. 
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Oud papier 
Met hulp van een aantal ouders en met 
name van de kinderen uit groep  7 is het 
ook dit keer gelukt om de oud papier con-
tainer weer goed gevuld te krijgen.  Alle-

maal heel hartelijk bedankt ! 

En denken jullie nog aan het inzamelen 
van oude telefoonboeken? De groep die de 
meeste boeken inlevert, krijgt hiervoor 

een beloning.  

Minette Onnink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik info-
uurtje 
bewegings-

onderwijs 
Het was weer een interessant info-uur 
over dat wat onze kinderen beweegt. 
Jeanet vertelde ons, als vakleerkracht 
bewegingsonderwijs op de Juliana en het 
Sterrenpalet, welke redenen er achter de 
gegeven gymlessen zitten en hoe bel-
angrijk het nu en in de toekomst is dat de 
kinderen vanaf kleins af aan al de be-
ginselen van het bewegen en het samen-
werken leren. En dat de school, de peu-
terspeelzaal en BSO hieraan proberen te 
voldoen nu en in de toekomst. Waarbij ze 
kijken naar dat wat ieder kind kan en wat 
zijn of haar mogelijkheden zijn om te 
leren. Jeanet liet ons d.m.v. een leuke 
film zien welke onderdelen de kinderen 
tijdens de gymlessen op de Juliana en het 
Sterrenpalet allemaal beheersen. Bewon-
derenswaardig om te zien hoe goed ze dat 

allemaal kunnen! 

Een toehoorder 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik Open 

huis! 
Afgelopen woensdag hadden wij Open Huis 
voor "nieuwe ouders". Er was veel belang-
stelling. De ouders ontvingen we met een 
kopje koffie of thee. Daarbij kregen zij 
een mini-tompouce (bouwsteentje i.v.m. 
de bouw van de nieuwe school) aange-
boden. De ouders kregen een rondleiding 
waarbij ze langs alle groepen werden 
geleid, ook langs die van de opvang. De 
rondleidingen werden gedaan door enkele 
ouders van de MR en OR of door team-
leden. In elke klas werd door de 
leerkracht(en) van die groep verteld hoe 
we werken. En bij de opvang werd dit 
gedaan door Daniëlle, Inge en Rogier. Zij 
konden daarbij ook het nieuwe 
opvangboekje aanbieden, helemaal pas-
send bij het Sterrenpalet. Robin en Jeanet 
waren er om te vertellen over 
bewegingsonderwijs en Beweeg Wijs bij 
ons op school. En Tjidde vertelde over de 
plusklas. Iedereen heel erg bedankt voor 
de medewerking! Natuurlijk kregen de 
ouders bij vertrek de informatietas aange-
boden. Mocht u in uw omgeving nog an-
dere mensen kennen die belangstelling 
hebben voor het Sterrenpalet, dan is er 
ook voor hen een informatietas af te 
halen. Daarin zit informatie over zowel de 
school als de opvang. Er zijn ten allen 
tijde tassen beschikbaar, ook zowel op 

school als bij de opvang.  

 

Uitnodiging info-uur donderdag 15 maart          

"Mijn kind en internet”  
Instagram, Whatsapp, Snapchat, Youtube, vloggen … dit zijn voor bijna ieder kind overbekende begrippen. 
Kinderen zijn veel en vaak online: ze spelen, googlen, luisteren muziek, bekijken filmpjes, leggen con-

tacten, etc. 

Maar…er wordt ook gepest, er worden ongewenste contacten gemaakt, er worden sites bekeken die niet 
voor kinderogen bestemd zijn. Kinderen worden verleid tot kopen/ downloaden. Ze bekijken niet alleen 

van alles, ze plaatsen zelf ook foto’s en filmpjes, laten berichtjes achter, privé-gegevens… 

Hoe ga je hier als ouder mee om? Hoe begeleid je je kind op internet? 

Tijdens het info-uur “Mijn kind en internet” praat Rianne van Eijnatten als mediacoach van de Bibliotheek 
Oost-Achterhoek met ouders over veilig internetgebruik. Een avond waarbij ouders elkaar ook tips kunnen 

geven en leren van elkaars ervaringen. Tenslotte heeft ieder gezin te maken met internetopvoeding.   
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Nieuwbouw 

We hebben goed nieuws! Na een periode van voorbereiden gaan Aannemersbedrijf Kormelink en instal-
latiebedrijf WSI starten met de verbouw en uitbreiding van ons nieuwe gebouw! Aankomende we-
ken zullen de bouwketen worden geplaatst en zal er gestart worden met de sloopwerkzaamhe-

den in het gebouw. 

Na het slopen wordt er begonnen met de opbouw waarbij in maart de contouren van de uitbreiding 
aan de achterzijde zichtbaar zullen zijn.  Verwacht wordt dat de ruwbouwwerkzaamheden halverwege dit jaar zo goed als gereed 
zullen komen. Dit zal ongeveer voor de zomervakantie zijn. Daarna zullen de terreinwerkzaamheden en de afbouwwerkzaamheden 

in het gebouw worden gerealiseerd. 

Hiervoor is toch nog een periode na de zomervakantie nodig. Dat betekent helaas dat wij niet in de zomervakantie, maar in de 
herfstvakantie in het nieuwe gebouw terecht kunnen. De definitieve bouwplanning laat een eerdere oplevering niet toe. De twee 
maanden vertraging hebben we opgelopen door een sterke verhoging van de bouwkosten in de afgelopen tijd, waardoor het uitein-

delijke plan niet eerder goedgekeurd kon worden en de materialen dus ook niet eerder besteld konden worden. 

Natuurlijk vinden we het heel erg jammer dat we niet gelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw kun-
nen. Dat was het meest ideaal geweest. Maar, hebben we tegen elkaar gezegd, die acht weken tussen de zomer- en herfstvakantie 
zullen ook –net als alle weken- snel gaan. Dus voor we het weten, zitten we toch in ons mooie nieuwe pand (en zijn we álle wacht-
tijd vergeten J). Over de organisatie v.w.b. de groepen en locaties in de periode tussen de zomer- en herfstvakantie gaan we goed 
nadenken. Want we willen dat ook die weken soepel verlopen. Daarbij hopen we er ook een heel speciale en leuke tijd van te ma-
ken met als hoofdthema ‘Verhuizen’. We hebben hiervoor al verschillende leuke ideeën bedacht. We maken er voor de kinderen 
een onvergetelijke speciale tijd van. En daarna is ook nog de verhuizing, die ze ook nooit zullen vergeten. Dit is toch wel een unie-
ke ervaring, die uw kind mee mag maken! Als u ideeën heeft voor die eerste periode, dan horen we ze graag! Op donderdag 12 
april hopen wij een info-uur te houden, waarin wij u vertellen over de plannen voor het volgende schooljaar, voor zover die dan 

bekend zijn. Tijd: 19.30 – 20.30 uur. Locatie: De Klok. 

Vanmorgen hebben we gehoord dat de bouw officieel gestart wordt op maandag 5 februari om 11.30 uur. Daar zal ook de wethou-
der bij aanwezig zijn. Hoe de kinderen en wij daarbij betrokken worden, hoort u in de komende week via een apart bericht hier-

over van ons.  

 

Even ter herinnering 
 De kinderen van de groepen 0 t/m 8 hebben vrijdag 2 februari een 

vrije dag i.v.m. een studiedag van ons team. Mocht u nog opvang 
nodig hebben voor uw kind(eren), dan kunt u hiervoor terecht bij 
onze opvang. U kunt zich hiervoor melden bij Ineke 

(dir@sterrenpaletvco.nl / 06-12643247)   

 Op woensdagmiddag 21 februari is het volleybaltoernooi voor 

leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

 Op woensdag 21 maart is de start van de actie Wandelen Voor 

Water voor de kinderen van de groepen 7 en 8 

 Op dinsdag 20 februari vinden de 10-minuten-gesprekken plaats. 

De week ervoor zult u hiervoor een mail ontvangen via Mijn School 

waarmee u zich kunt aanmelden 

mailto:dir@sterrenpaletvco.nl
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Project Supermarkt 
De kleutergroepen zijn op ontdekkingstocht in de supermarket 

geweest. PLUS Koenders, bedankt voor de leerzame ochtend ! 

 

 

 

Babybezoek 
Juf Maureen (zij heeft vorig jaar bij ons gewerkt) is deze week op bezoek 

geweest om haar dochtertje Sophie te laten zien. 

 

 

Welkom 
Bij de peutergroep verwelkomen we Lara 
Kruisselbrink en Sofie Wielens en bij de 
opvang komt Daniel ten Have af en toe 
een dagje spleen. Wij wensen jullie een 

heel fijne speel- en leertijd toe! 

In groep 0-1-2A verwelkomen we Yoeri de 
Jong. Yoeri is het broertje van Robin en 

Stijn.  

In groep 0-1-2C verwelkomen we Kyano 

Holdijk en Mylan Oude Hilbert.  

Welkom op het Sterrenpalet 
en heel veel plezier bij ons 

op school!  

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

26-01  Sem Brouwer uit groep 8                    
26-01  Rutger Siemerink uit de opvang       
01-02  Loïs Koldeweij uit groep 5                  
02-02  Jamillo Kroon uit groep 6                          
06-02  Daniélle Karel van de opvang/
peuterspeelzaal                                              
06-02  Amara Zuthof uit groep 6                    
07-02  Noortje Bruijn uit groep 2C                
07-02  Tristan Vrieze uit groep 7               
08-02  Germen Kruisselbrink uit groep 8          

08-02  Celeste Heinen uit groep 2C                

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  


