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Voorlees-
kampioen aan 

de slag... 
Morgen is het eindelijk zover voor onze 
voorleeskampioen Elsbeth. Zij doet na-
mens onze school mee aan de kwartfinale 
van de Nationale Voorleeswedstrijd. Zet 

hem op topper! Heel veel succes!   

 

 

 

Rapporten 
Denkt u er aan de rapporten van uw kind
(eren) in te leveren na de voorjaarsvakan-

tie? Alvast bedankt! 

Eieractie  
Zoals u eerder in het Letterpalet heeft 
kunnen lezen, vindt ook dit jaar de eier-
actie plaats. Inmiddels hebben de leer-

lingen een bestelformulier meegekregen. 

Denkt u er aan de bestellingen voor de 

(paas)eieren in te leveren? 

Met de opbrengst van de eieractie levert 
de ouderraad een bijdrage aan de aanleg 

van het nieuwe schoolplein. 

 

Luizeninfo 
Er zijn afgelopen week in de middenbouw 
(oude) neten ontdekt. Betreffende ouders 
zijn op de hoogte gesteld en men is al 
bezig met behandelen dus geen paniek. 
Wel willen wij u vragen thuis te blijven 
controleren, mocht u dit niet al met re-

gelmaat doen en zo nodig behandelen.  

Na de voorjaarsvakantie, op woensdag 7 
maart, controleren wij voor u, zoals al-
tijd na een vakantie. Denkt u dan weer 
even aan de klipjes, strikjes, gel enz. in 
het haar, dat maakt het pluizen niet mak-
kelijker. Bedankt namens de luizenplui-

zers.   

 

Uitnodiging   

koffie-inloop 
Op maandag 5 maart is er, van 8.00 – 
9.00 uur een koffie-inloop, dit keer weer 
aan de Huenderstraat. Hiervoor bent u 
allemaal van harte uitgenodigd! Het zou 
leuk zijn om elkaar als ouders van de on-
derbouw en ouders van de bovenbouw 

rond de koffie/thee te ontmoeten. 

 

Voetbaltoernooi 
Op woensdagmiddag 11 april is het voet-
baltoernooi 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 

dinsdag 6 maart! 

 

Oud papier 
Woensdag 14 maart 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 

 

Telefoon-

boekenactie 
Tot en met vandaag konden er oude tele-

foonboeken ingeleverd worden.  

Na de voorjaarsvakantie wordt bekend 
gemaakt welke groep de meeste telefoon-
boeken heeft opgehaald. Die groep zal 

daarvoor een verrassing ontvangen.  
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Vervangingen zwangerschapsverloven 
Zoals u weet gaan juf Laura en juf Marian binnenkort met zwangerschapsverlof. Heel blij zijn wij u te kunnen vertellen dat we 

twee vervangers voor hen hebben gevonden voor de komende periode tot de zomervakantie.  

 

Het verlof van Marian start officieel in de eerste week na de voorjaarsvakantie. Vanaf maandag 5 maart wordt zij vervangen door 
Fiona Ticheloven. Fiona is 26 jaar en komt uit Lonneker. In een volgende nieuwsbrief stelt zij zich nader aan u voor. Fiona heeft 
ervaring in het werken met bovenbouwgroepen. Op dit moment werkt zij op de donderdag en vrijdag in groep 8 van een VCO-
collega-school in Enschede. Op de maandag, dinsdag en woensdag komt zij bij ons lesgeven aan groep 7. Naast Joanne, die haar 
dagen wisselt en de komende periode op de donderdag en vrijdag in groep 7 zal zijn. Wij wensen Fiona een heel fijne tijd op het 
Sterrenpalet! En de kinderen, Joanne en Fiona samen een mooie tijd tot de zomervakantie in groep 7! Marian, een voorspoedig 
zwangerschapsverlof verder toegewenst! We wachten vol spanning het geboortebe-

richt af.  

 

Laura gaat m.i.v. 16 maart met zwangerschapsverlof. Debbie Siers gaat haar vervan-
gen, naast dat ze op de woensdag en donderdag aan groep 4 blijft lesgeven. Op de 
maandag en vrijdag gaat Debbie de IB-taken doen. Zij heeft daar veel zin in, omdat 
zij hiervoor al een tijdje ambities had. Haar ervaring van de afgelopen jaren in aller-
lei verschillende groepen en op verschillende scholen (ook van het speciaal onder-
wijs) kan ze hierbij goed gebruiken. Ook gaat Debbie Laura vervangen in groep 6. 
Vanaf 20 maart zal zij op de dinsdag aan deze groep les gaan geven. Joyce gaat op de 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag werken. We wensen Debbie veel succes 
met het nieuwe werk dat zij op het Sterrenpalet gaat doen. En Laura, een heel fijn verlof toegewenst! Ook naar jullie geboortebe-

richt zijn we heel benieuwd!  

 

Nieuwbouw 
Nadat drie weken geleden de bouw gestart is, is er aan de buitenkant nog niet zoveel te zien, maar is er al veel werk binnen ge-
weest. De werkzaamheden bestaan op dit moment vooral nog uit slopen van o.a. de plafonds enzovoort. In overleg met Kormelink 
zijn we een plan aan het maken hoe de leerliingen betrokken kunnen worden bij de bouw, waarvoor al leuke ideeën bedacht zijn. 
Ook zijn we bezig met de plannen voor de inrichting van het gebouw: van het speellokaal, het meubilair, het geluid, enzovoort. 

Elke nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte stellen over de vorderingen van de bouw en bijbehorende plannen. 

 

Project School en Kerk 
De werkgroep School en Kerk van de Protestantse gemeente Eibergen-Rekken heeft ons, samen met de Juliana, weer uitgenodigd 
voor een bezoek aan De Oude Mattheüs. De werkgroep bestaat uit leerkrachten van beide scholen en gemeenteleden en  organi-

seert jaarlijks een activiteit om op een creatieve en eigentijdse manier bezig te zijn met kerk- en geloofsbeleving bij kinderen. 

Er werd vorig jaar  een prachtige expositie samengesteld waarin verschillende beroepen uit de Bijbel werden uitgebeeld.  

Dit jaar is het thema “Vriendschap”. Is vriendschap belangrijk voor jou? Wat deel je met je vrienden? Wat doe je het liefst met je 
vrienden? De kinderen zijn op dit moment bezig met een groot schilderij dat bestaat uit zes canvas delen. De zes delen zijn echter 
verdeeld onder de scholen, ze hebben dus allemaal maar een klein stukje van het geheel. De leerlingen mogen alles doen met het 
canvas. Schilderen, plakken, schrijven…..zolang ze zich maar houden aan de vastgestelde contouren die er op staan. Die zes delen 
vormen samen straks één geheel. Wat er op het schilderij staat weet (bijna) niemand…..totdat we het gaan onthullen op donder-

dag- 8 en vrijdagochtend 9 maart. Dan zullen alle leerlingen in groepen De Oude Mattheüs gaan bezoeken. 

Bent u in de gelegenheid en heeft u zin om te komen kijken, dan bent u natuurlijk van harte welkom. 

De tijden zien er als volgt uit: 

Donderdag 8 maart: 

09.00-09.45 uur groep 0-1-2A 

10.00-10.45 uur groepen 0-1-2B + groep 0-1-2 C 

11.00-11.45 uur groepen 3 + 4 

Vrijdag 9 maart: 

08.45-09.30 uur groep 8 

09.45-10.30 uur groep 5 

10.45-11.30 uur groepen 6 + 7 
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Herinnering    

info-uurtje  
Op donderdag 15 maart staat een info-
uurtje gepland met het thema "Mijn kind 

en internet”.  

Tijdens het info-uur “Mijn kind en inter-
net” praat Rianne van Eijnatten als me-
diacoach van de Bibliotheek Oost-
Achterhoek met ouders over veilig inter-
netgebruik. Een avond waarbij ouders 
elkaar ook tips kunnen geven en leren van 
elkaars ervaringen. Tenslotte heeft ieder 

gezin te maken met internetopvoeding.  

Tijd: 19.30 – 20.30 uur. Plaats: het Ster-
renpalet, locatie Beukenlaan. Vanaf 19.15 

uur staat de koffie klaar. 

Om te weten hoeveel koffie en thee we 
moeten zetten, is het fijn als u zich aan 
wilt melden. Dit kan onder de ‘Agenda’ 
van ‘Mijn School’ bij deze activiteit door 
de aanmeldknop aan te klikken. Van harte 

welkom! 

 

Herinnering    

info-uur volgend  

schooljaar 
Op donderdag 12 april is er een info-uur 
over de plannen voor het volgende school-
jaar, voor zover die dan bekend zijn. U 
bent van harte welkom om 19.30 – 20.30 

uur in De Klok. 

In verband met dit ingelaste info uur komt 
het info-uur van maandag 16 april te ver-

vallen. 

 

 

Pleinwerkzaam-

heden 
Op zaterdag 17 maart staat weer een 
ochtend gepland voor diverse pleinwerk-
zaamheden. Heeft u toevallig twee rech-
terhanden?  Alle hulp is van harte welkom!  
U kunt zich hiervoor aanmelden via Mijn 
School. Bij het agendapunt kunt u zich 

hiervoor opgeven. 

(Als u zich aan het begin van het school-
jaar al heeft opgegeven via het ouder-
hulpformulier, hoeft u zich niet nogmaals 
op te geven, maar heeft u een aparte uit-

nodiging via de app ontvangen.) 

 

 

Wandelen voor 

Water 
De rotaryclub Neede, met leden uit Eiber-
gen, Neede en Haaksbergen bereidt zich 
voor op een bijzondere activiteit: Wande-

len voor water op 21 maart 2018.  

De club wil met dit project een klein 
steentje bijdragen aan één van de wereld-
doelen: “Schoon water en sanitatie” voor 
iedereen. Rotaryclub Neede verwezenlijkt 
dit met een project in Kenia. Bovendien 
zet de club zich in voor de bewustwording 
dat schoon drinkwater in vele delen van 
de wereld schaars is. Ruim twintig leden 
van Rotaryclub Neede verzorgen in totaal 
dertien gastlessen voor de groepen zeven 
en acht op basischolen in Eibergen. De 
lessen worden gegeven in de week van 5 

tot en met 9 maart. 

Donderdagmorgen 8 maart Julianaschool 

morgen en –middag het Sterrenpalet. 

De leerlingen van groep 7 en 8 wandelen 
op 21 maart vanaf het park De Maat te 
Eibergen zes kilometer langs de Berkel. 
Om symbolisch de last te dragen die kin-
deren zich moeten getroosten in Kenia 
voor schoon drinkwater, lopen de leer-
lingen met zes liter water op hun rug. 
Hiervoor krijgen ze speciale rugtassen die 
tijdens de gastlessen bij de scholen wor-

den afgeleverd.  

De flessen worden voor aanvang van de 
wandeling gevuld met Berkelwater. De 
kinderen moeten zelf voor de benodigde 
lege flessen zorgen. Dus houdt tijdig vol-
doende flessen achter de hand. Wij gaan 
ervan uit dat het statiegeld van de flessen 
na de wandeling mag worden gebruikt 
voor het project in Kenia. Supermarkt Plus 
Koenders heeft toegezegd deze hiervoor 

in te willen nemen.  

Sponsors  
Voor de prestatie die de kinderen met de 
wandeling leveren worden sponsoren ge-
zocht in de familie en de buurt. Al het 
geld dat de kinderen ophalen komt ten 
goede van het project in Kenia. De kosten 
van de organisatie wordt gedekt door 
sponsoren. Tijdens de gastlessen worden 
aan de kinderen de sponsorformulieren 

uitgedeeld. 

Meer informatie leest u in de bijlage. 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijeen-
komsten 
‘Omgaan met 

pubers’  
Het Preventie Platform Jeugd, die zich 
inzet voor het gezond, stabiel en veilig 
opgroeien van kinderen en jongeren tot en 
met 23 jaar in de gemeenten Aalten, Ber-
kelland, Oost Gelre en Winterswijk, orga-
niseert voor ouders van pubers vijf ouder-
bijeenkomsten over ‘Omgaan met pubers’.  
De eerste bijeenkomst is op donderdag 8 
maart. De bijeenkomsten zijn voor ouders 
van pubers (10 – 16 jaar) en hebben als 
thema’s: Puberbrein, in gesprek met je 
puber, alcohol en drugs, social media en 

seksualiteit. 

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden 
via info@preventieplatform.nl. Voor meer 
informatie kunt u telefonisch contact op-
nemen met Sarah Pelgrim, via 06 – 12 64 

16 98.  

 

Palmpasenstok-

ken maken    
Zit je op de basisschool en heb je zin om 
een Palmpasen stok voor palmzondag te 

maken?     

Dan ben je welkom op zaterdag 24 
maart in de Huve van 14.00 tot ca. 16.00 

uur.    

Als je nog een stok hebt, dan mag je die 
meenemen. Ouders die willen helpen zijn 

ook van harte welkom!    

Graag opgave vóór 17 maart.    

Groetjes   

Jolanda Rooiman  jolandarooiman@hot-

mail.com (telefoonnr. 291343) 

Lianne Zoerink  elzoerink@gmail.com com

(telefoonnr. 06-21606560) 

 

 

 

 

 

mailto:info@preventieplatform.nl
mailto:jolandarooiman@hotmail.com
mailto:jolandarooiman@hotmail.com
mailto:elzoerink@gmail.com
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Nationale Pannenkoekdag 
Op vrijdag 16 maart is het Nationale Pannenkoekdag. 

We willen graag onze leerlingen en de buren rond de scholen aan de Beukenlaan en Huenderstraat trakteren op wat 

lekkere pannenkoeken. En daarmee tevens de buren bedanken voor de fijne tijd in de buurt!  

Daarom hoeven de kinderen van de groepen 3 t/m 8 die dag geen brood en drinken mee te nemen voor tussen de middag (als uw 

zoon of dochter geen pannenkoek lust, dan graag wel wat meegeven.)  

Ook willen we vragen of alle kinderen (groepen 0 t/m 8) zelf een bord en bestek voorzien van een naam, in een plastic tas mee 

willen nemen.  

En mochten er nog ouders of opa’s, oma’s zijn die nog willen helpen met bakken, we kunnen nog hulp erbij gebruiken! Dan graag 
een mail sturen naar  or@sterrenpaletvco.nl  Dan zien we graag die dag de (bij voorkeur warme) pannenkoeken op schalen/borden 
voorzien van naam, om 11.00 uur op school. (In de oven kunt u ze goed warm houden.) We spreken t.z.t af wie ze naar de Beuken-

laan/Huenderstraat brengt. 

Alvast vriendelijk bedankt! 

De Ouderraad 

 

Terugblik volleybaltoernooi 
Afgelopen woensdag hebben we met acht teams meegedaan met het volley-
baltoernooi in de Pickerhal. Er zijn helaas geen prijzen behaald, maar het was 
een supersportief evenement. Jongens en meisjes, goed gedaan! 
We willen hierbij de coaches heel hartelijk bedanken voor de hulp die mid-
dag!! 
 
 
 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad 

Science! 
Op donderdag 8 maart komt Mad Science voor de groepen 3 t/m 8 een spannende wetenschap & techniekshow verzorgen bij ons 

op school! 

Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap & techniekcursus. 

De kinderen kunnen tijdens 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen 

dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding. 

Leer alles over het laboratorium, moleculen en maak chemische reacties. Daarnaast ga je op ontdekkingstocht door de ruimte, 

leer alles over ruimtetechnologie en lanceer een raket! 

Kinderen leren op deze manier over wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Obser-
veren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen 

een pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te experimenteren. 

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school. 

Data van de cursus: 

 Donderdag 12-04-2018 

 Donderdag 19-04-2018 

 Donderdag 26-04-2018 

 Donderdag 17-05-2018 

 Donderdag 24-05-2018 

 Donderdag 31-05-2018 

 Tijdstip: 14:30 uur tot 15:30 uur. 

 Inschrijven kan tot 28 maart via http://nederland.madscience.org 

 Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij! 

De kosten zijn voor 6 lessen € 69,50 per kind. 

mailto:or@sterrenpaletvco.nl
http://nederland.madscience.org/
http://nederland.madscience.org
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Even voorstellen 
Hallo allemaal, 

Mijn naam is Lisan Lub-
bers. 
Ik ben 18 jaar oud en ik 
woon in Eibergen. 
Ik volg de opleiding onder-
wijsassistent in Groenlo en 
ik zit nu in het tweede jaar. Op de don-
derdag en vrijdag loop ik stage in groep 
3.  
Wat ik leuk vind om te doen in mijn vrije 
tijd is voetballen, winkelen en afspreken 
met vriendinnen. 
Lisan Lubbers 
 
 
 

Welkom 
Op het kinderdagver-
blijf verwelkomen wij Roos Grootholt en 
Bo van Duin en op de peutergroep Nina 
van Duin en Hailey Houtsma. We wensen 
jullie allemaal veel speel- en leerplezier 

bij ons! 

Nadat we bij de opvang afscheid hebben 
genomen van Mylan Oude Hilbert en Stijn 
Wolterink, verwelkomen wij hen op de 
BSO! Ook Siem en Suze Grootholt komen 
daar vanaf de eerste week na de voor-
jaarsvakantie! Allemaal heel veel plezier 

met alle andere kinderen samen!   

In groep 2B verwelkomen we Mathijs Jan-
sen en in groep 3 Tim Jansen. Mathijs en 
Tim verhuizen naar Eibergen en zij komen 
na de voorjaarsvakantie bij ons op school.  
Mathijs en Tim, welkom op het Sterrenpa-

let en heel veel plezier bij ons op school! 

In groep 7 heten we welkom: Janneke van 
den Hoven. Janneke, ook jij en jouw ou-
ders een fijne tijd op het Sterrenpalet 

toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

23-02  Yoeri de Jong uit groep 0A                       
24-02  Marien Zuthof uit groep 4                          
25-02  Roan Scholten uit groep 2A                       
25-02  Tijn Scholten uit groep 2B                         
25-02  Jikke Woertman uit groep 2A                      
25-02  Casper Siemerink uit groep 1B                     
26-02  Levi Langelaar uit groep 3                      
27-02  Kyano Holdijk uit groep 0C                        
01-03  juf Micha Hoekstra van groep 4                    
02-03  Janine den Boer uit groep 4                   
08-03  Thijs Ormel uit groep 8                                
09-03  Sandra Hofthuis, onze schoonmaak-
ster                                                                       
09-03  Ties Iliohan uit groep 6                                 
12-03  Stijn Wolterink uit groep 0A                        
14-03  Joey Ketterink uit groep 6                            

15-03  Stijn de Jong uit groep 2B 

Allemaal een heel fijne verjaardag toe-

gewenst!  

 

Geboren 
Fayen Raamsteeboers (groep 1C) heeft 
een broertje gekregen! Hij heet Liam. Ook 
Tim en Mathijs Jansen, die na de voor-
jaarsvakantie bij ons op school komen, 
hebben pas een broertje gekregen. Hij 

heet Niels. 

Wij zijn heel blij voor deze gezinnen. Van 
harte gefeliciteerd en samen veel geluk 

gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne vakantie 
Voor nu sluiten we voor een week de deu-
ren van school. We wensen jullie allemaal 
een fijne vakantie toe! We hopen elkaar 
in gezond-
heid weer 
op maan-
dag 5 
maart a.s. 
te ont-

moeten!  

 

 

 

 

 

Gevraagd: 
Voor de Rekendag (op woensdag 28 
maart) zijn wij op zoek naar verhuisdo-
zen. Mocht u ze willen afstaan, dan kunt u 

ze inleveren bij Mark. Alvast bedankt!  

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

 Flyer Ouderbijeenkomsten ‘Omgaan met pubers’ 

 Flyer Experimenteren met de gekke professoren 

van Mad Science! 

 Folder Opvang tijdens voorjaarsvakantie 


