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Pleinwerk-

zaamheden 
Morgen staat weer een ochtend ge-
pland voor diverse pleinwerkzaamhe-
den verricht. Mocht u nog willen hel-

pen? Alle hulp is van harte welkom!  

 

Luizencontrole 
Bij de luizencontrole waren bijna alle 
groepen luisvrij. Alleen voor groep 8 is 
er a.s. maandag een hercontrole. Als 
een zoon of dochter van u in die groep 
zit, wilt u er dan voor zorgen, dat uw 
kind geen gel, ingewikkelde vlechten 

e.d. in het haar heeft? Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info-avond van 

11 april 
Al eerder nodigden we u uit voor de 
info-avond op dinsdag 11 april in De 
Huve. Dan willen we u op de hoogte 
brengen van de fusie-plannen en de 
plannen voor de nieuwe school, voor 
zover ze nu uitgewerkt zijn. Maar die 
avond willen we ook gebruiken om u te 
informeren over enkele plannen voor 
het nieuwe schooljaar, voorafgaand 
aan de fusie, zodat u daarvan ook al 
zoveel mogelijk op de hoogte bent. 
Wij nodigen u hierbij nogmaals van 
harte voor deze avond uit! De avond 
begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur 

staat de koffie en thee klaar.  

Gymlessen 
De groepen 5/6 en 7/8 hebben maan-
dagmiddag buiten gymles. Dit betekent 
dat de groepen 6 en 8 ’s morgens op 
school worden verwacht en niet bij de 

Pickerhal. 

Dit geldt bovendien voor maandag 27 

maart. Dan gaan we voetballen. 

 

Naschoolse 

sportactiviteit 
Aanstaande maandag staat het na-
schoolse sportuurtje gepland voor de 
leerlingen van de locatie Beukenlaan: 
Multibal, dat wil zeggen: hockey, 
handbal, voetbal, korfbal achter el-
kaar. Je weet alleen niet wanneer en 
welke balsport er gespeeld wordt….dat 

is de verrassing!  

De activiteit begint om 14:30 uur en is 
om 15:30 uur afgelopen. Opgeven hier-
voor is nog mogelijk via de agenda op 
Mijn School of via jea-

net@beweegwijs.nl 

Gevonden 

voorwerpen 
In de hal van de school staat de bak 
met gevonden voorwerpen. Deze bak 
zit weer “tjokvol”…!!!! U kunt nog t/m 
volgend week vrijdag kijken of er iets 

van u in ligt. 

Na deze datum worden de gevonden 
voorwerpen opgeruimd, dus wees er op 

tijd bij, anders is het te laat! 

mailto:jeanet@beweegwijs.nl
mailto:jeanet@beweegwijs.nl
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BSO-aanbod 
Volgende week woensdag hebben de 
leerkrachten van het Sterrenpalet en 
de Juliana een studiedag. Dit bete-
kent dat alle leerlingen die dag vrij 

zijn. 

Heeft u voor uw kind(eren) voor die 
dag nog geen invulling? De BSO heeft 
die dag een heel leuk programma 
waarvoor alle kinderen zich kunnen 
aanmelden. In de bijlage vindt u alle 

aanvullende informatie hierover. 

 

Eieractie  
Vorige week hebben alle leerlingen 
een formulier meegekregen voor de 

eieractie. 

Zouden jullie de formulieren uiterlijk 
volgende week vrijdag 24 maart weer 

in willen leveren op school? 

De bestelde eieren staan vanaf woens-
dag 5 april 12.00 uur klaar in het lege 
klaslokaal (oude groep 1-2B) aan de 

Huenderstraat. 

Bedankt alvast! 

Groetjes, de Ouderraad 

 

De Grote     
Rekendag  
Op woensdag 29 maart is het weer zo 
ver! De Grote Rekendag met dit jaar 
als thema ‘Meten, bewegen en const-
rueren’. De kinderen verkennen tij-
dens deze dag de eigen omgeving en 
andere herkenbare plaatsen vooral via 
meet- en meetkundeactiviteiten. In 
de onderbouw verkennen we dit met 
ons lijf, de eigen klas en de omgeving 
van school. De kinderen in de boven-
bouw gaan op zoek naar de wereld die 
wat verder weg ligt van de school. Dit 
doen ze door het ontwerpen van een 

vakantiepark! 

Om de kinderen goed in groepjes te 
kunnen begeleiden vragen we hulp 
van ouders. Opgeven kan via de agen-

da op Mijn School. 

Daarnaast mogen alle ouders, opa’s, 
oma’s en andere belangstellenden 
komen kijken in de klassen van 11:45 

tot 12:00 uur. Tot dan! 

 
 
 
 
 
 

Voetbaltoer-
nooi 
Op woensdag 12 april is het voetbal-
toernooi. Het toernooi begint om 
13.30 uur en zal rond 17.00 uur zijn 

afgelopen.  

Het dragen van voetbalschoenen is 

niet verplicht, maar wel handig. 

 
 

Schoolreisjes 
groepen 0 t/m 
5 en excursie 

groepen 6 + 7  
De data voor de schoolreisjes voor de 
groepen 0 t/m 5 en de excursie van de 

groepen 6 en 7 zijn bekend. 

De groepen 0 t/m 7 gaan op allemaal 

op dinsdag 6 juni op reis. 

Waar gaan we dit jaar naar toe? De 
groepen 0 t/m 2 gaan naar het Land 
van Jan Klaassen in Braamt. De groe-
pen 3 t/m 5 gaan naar Ouwehands 
Dierenpark  in Rhenen en de groepen 
6 en 7 gaan op excursie naar Den 

Haag/Scheveningen.  

We zouden graag vast een bijdrage 
voor het schoolreisje van u willen vra-
gen. Hiervoor krijgt u  binnenkort een 
aparte mail van de penningmeester 
Larissa Ormel. De kosten zijn (per 

leerling van groep 0 t/m 2) €24,00. 
Voor de leerlingen van de groepen 3 

t/m 5 is dat €27,50 en voor de leerlin-

gen van de groepen 6 en 7 €40,00. De 
ouderraad voegt hieraan nog een klein 
bedrag toe om alle kosten te kunnen 

betalen. 

Het duurt nog een aantal maanden, 

maar wij kijken er naar uit! 

 

Paastakken ge-
vraagd 

Oproepje aan snoeiende ouders: wilt u 
de paastakken voor ons bewaren tot 
10 april? Deze kunnen wij goed ge-
bruiken voor de paasviering (13 april)! 

Alvast bedankt! 

 

 
 
 
 

Oud papier 
Met hulp van een aantal ouders en 
met name van de kinderen uit groep  
7 en 8 is het ook dit keer gelukt om de 
oud papier-container weer goed ge-

vuld te krijgen.  

Allemaal heel hartelijk bedankt !  

De volgende papiercontainer staat op 

woensdag 17 mei op het schoolplein. 

Minette Onnink 

 

Expositie 

School en Kerk 
Vanmorgen is de expositie “Beroepen 
uit de Bijbel” geopend in De Oude 
Mattheüs. Leerlingen mochten een 
boomstam doorzagen als symbolische 
opening. Er is een hele mooie verza-
meling ontstaan van werkstukken 
waar iedereen heel hard aan heeft 
gewerkt. Wat is het leuk om te zien 
hoe iedereen zo zijn eigen ideeën 
heeft over dit thema en hoe verschil-
lend er mee is gewerkt, ook inhoude-
lijk!   De werkgroep School en Kerk, 
die bestaat uit een leerkracht van de 
Juliana en het Sterrenpalet en drie 
gemeenteleden,  is er trots op dat er 
al sinds 2011 jaarlijks een mooie acti-
viteit  georganiseerd kan worden. 
Vanavond is de kerk van 18.30- 20.00 
uur geopend voor belangstellenden. 
De expositie zal tot en met 2 april in 

de kerk te zien zijn.  

Foto’s zijn te vinden via deze link: 

 https://myalbum.com/album/ 
98WvXX6IU6B0  

 

 

https://myalbum.com/album/98WvXX6IU6B0
https://myalbum.com/album/98WvXX6IU6B0


BHV-cursus 

personeel  
Afgelopen maandag hebben alle BHV-
ers van de school (Trudie, Maartje, 
Erik, Laura en Ineke) de herhalings-
cursus voor BHV gevolgd. Dit gebeurt 
jaarlijks. Vorige week hebben Lynn en 
Marian de BHV-cursus gevolgd, zodat 
zij zich nu ook officieel BHV-er kun-
nen noemen. Met ons allen zijn we op 
de hoogte van hoe te handelen bij een 
ongeluk of brandgevaar. Maar nog 
belangrijker hoe ongelukken en brand 
te voorkomen. Op die manier werken 
we samen aan een veilige school voor 

uw kind(eren)!  

 

Terugblik     

koffie-inloop 
Vorige week maandag was de koffie-
inloop op de locatie Beukenlaan. Het 
was leuk dat er opnieuw een aantal 
mensen was. 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 3 april, van 
8.15—9.15 uur op de locatie Huender-
straat. U bent hiervoor van harte uit-

genodigd! 

 

Terugblik 

Streetwise 
Vorige week dinsdag  7 Maart is de 
ANWB bij het Sterrenpalet en de Juli-
anaschool op bezoek geweest. Ze heb-
ben het lesprogramma  Streetwise aan 
alle leerlingen gegeven. Groep 0-1-2 
heeft op de BSO-locatie aan de Klaas-
hofweg de Toet-toet-les gehad. Het 
ging over herkennen van verkeersge-
luiden en het oefenen met overste-
ken. Daarnaast leerden ze waarom het 
belangrijk is om een autostoeltje en 
de autogordel te gebruiken.  De groe-
pen 3 en 4 hebben in de gymzaal van 
de Juliana de les Blik en klik gevolgd. 
Hierbij legden ze de nadruk op veilig 
oversteken en hebben de kinderen in 
een elektrische auto ervaren waarom 
het gebruik van gordel en autostoeltje 
noodzakelijk is. Verder werd er een 
oogmeting gedaan. De groepen 5 en 6 
hadden  op de locatie aan de Beuken-
laan de Hallo auto-les. Alles draaide 
hierbij om het leren inschatten van de 
remweg van de auto. Om dit goed 

over te brengen namen de kinderen 
zelf plaats op de bijrijdersstoel van 
een ANWB-lesauto. D.m.v. een dubbe-
le bediening moesten ze vervolgens 
zelf remmen! Ook leerden ze de auto-
gordel juist te gebruiken. De groepen 
7 en 8 hadden de les Trapvaardig op 
het plein van de Huenderstraat. Voor 
deze groepen zijn fietsbeheersing en 
gevaarherkenning van belang, omdat 
de leerlingen bijna naar het voortge-
zet onderwijs gaan. Ook werd er ge-
fietst met rugtassen op van 5 en 7 
kilo. Als afsluitend onderdeel mochten 
ze op een elektrische step rijden. 
Tijdens de praktijkdag zijn er        
groepsfoto’s gemaakt. Deze zijn te 
bekijken en downloaden op  anwb.nl/

streetwisefoto  

 

 

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet even-

eens een flyer van de BSO. 

Palmpasen-

stokken maken  
Zit je op de basisschool en heb je zin 
om een Palmpasenstok voor palmzon-

dag te maken?  

Dan ben je welkom op zaterdag 8 
april 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 hel-

pen zijn ook van harte welkom!  

Graag opgave vóór 25 maart.  

Groetjes, Jolanda Rooiman jolanda-
rooiman@hotmail.com tel. 291343 en 
Lianne Zoerink elzoerink@gmail.com 

tel. 842622 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

18-03  Tjidde Hilhorst uit groep 7         
19-03  Mitch Scholten uit groep 3              
19-03  Harm Hartemink uit groep 0A              
20-03  Wout de Bruijn uit groep 3              
25-03  Raphaël Rab uit groep 5                   
26-03  Lisa de Haan uit groep 7              
27-03  Elsbeth Koenders uit groep 7            
27-03  Frederiek Koenders uit groep 6    
27-03  Sven Temmink uit groep 0B            
28-03  Alyssa Bent uit groep 1B                 

29-03  Tirza Veldhoen uit groep 8 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  
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Prietpraat...  
Juf een vlinder zonder vleugels is 

toch een straaljager? 

anwb.nl/streetwisefoto
anwb.nl/streetwisefoto
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Peuterreport 

Bij de peutergroep werken we sinds 
twee weken over het thema ‘Leer in 
het Verkeer’. 
De boeken die hierbij worden voorge-
lezen zijn van ‘Nijntje op de fiets’ en 
‘de Grote rode bus’. 
We houden het thema klein en be-
knopt, omdat er zoveel te zien en te 
praten is over het verkeer, en dat is 

toch best nog lastig. 

De eerste week van het thema heeft 
de auto centraal gestaan. Hierbij sluit 
het boekje van ‘de Grote rode bus’ 
mooi aan, omdat er allerlei voertuigen 
zijn te zien en er ontstaat in het boek 
zelfs een file. 
Voor de peuters zijn veel voertuigen 
in het boek al herkenbaar en weten ze 
deze ook goed te benoemen. Knap 
zeg! Buiten in de zandbank wordt het 
boek nagespeeld en dat is heel leuk 
om te zien. 
Tijdens het kringmoment maken we 
samen met de peuters een woordveld. 
Vragen die wij hierbij stellen: wat is 
het verkeer, wat zie je in het verkeer, 
wat rijdt er op de weg? 
Door de peuters op deze manier een 
beetje op weg te helpen komen we er 
samen achter dat ze toch al best veel 
weten over het verkeer. Hartstikke 
goed! 
Aan tafel mogen de peuters een auto 
verven. Ook oefenen we met het knip-
pen van een zebrapad. 
Tijdens het buitenspelen 
laten we de peuters het 
zebrapad zien bij de kleu-
ters en oefenen we met 
oversteken. 
De mooie knutselwerkjes 
zijn te bewonderen bij de 
peutergroep. 
De tweede week hebben 
we het over de fiets ge-
had. Als we tijdens het 
kringmoment het boek 
van ‘Nijntje op de fiets’ 
voorlezen komen er aller-
lei verhalen los bij de 

peuters. Over het plakken van een 
band, kapotte fietsen, de fietsenma-
ker en het fietsen met of zonder zij-
wieltjes. 
Leuk om de herkenning te zien en de 
verhalen te horen! 
Samen kijken we met de peuters naar 
een echte fiets.  Wat zien ze en welke 
onderdelen kunnen ze al benoemen: 
voorlamp, achterlamp, stuur, zadel, 
slot, fietsband en natuurlijk de bel 
niet te vergeten. 
Aan tafel hebben de peuters afgelo-
pen week een fietsband geverfd en  
spaken erin getekend. 
Best moeilijk rechte lijntjes tekenen, 
maar een mooie oefening om de stift 

op de juiste manier vast te houden. 

Buiten genieten we van het lekkere 
lenteweer, dus proberen we deze da-
gen wat eerder buiten te zijn. 
Lekker schommelen, ijsjes maken in 
de zandbak, van de glijbaan gaan, 
verstoppertje spelen, oefenen met 
fietsen en lekker rondrijden op het 
rijdend materiaal. 
Op de vrijdagochtenden spelen we 
vaak samen buiten met de kleuters. 
Dit gaat ontzettend goed en leuk sa-
men. 
Aankomende weken werken de peu-
ters nog verder aan het thema ‘Leer 
in het verkeer’. 
Wij hebben afscheid genomen van 
Jimi Huurneman. Hij gaat nu verder 
leren en spelen bij Juf Carla en Caroli-
en. Bedankt voor alle gezellige speel- 
en leermomenten die wij samen met 
jou hebben gehad Jimi. Veel leer en 
speelplezier! 
Tot de volgende keer.                           

Groetjes, Daniëlle en Helmi 
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BSO Report 
Afgelopen vakantie stond voor de BSO 
in het teken van het thema ‘Expeditie 

Robinson’. 

Onder dit thema vielen diverse uitda-
gende activiteiten waarin we zowel 
binnen als buiten onze energie kwijt 
konden. Ook hebben we ons vermaakt 

met diverse knutselactiviteiten.  

Op maandag zijn we onder andere 
gestart met het maken van een knik-
kerbaan. Dit was een extra knutsel-
werk naast alle Expeditie Robinson-
activiteiten. Gedurende de hele week 
zijn we bezig geweest om de knikker-
baan zo divers en mooi mogelijk te 
maken, het eindresultaat mocht er 
dan ook zijn! Als tweede knutselacti-
viteit hebben de kinderen een blote 
voeten-strand gemaakt. Hierbij moch-
ten de kinderen met de blote voeten 
in de verf en maakten zo een mooi 

kunstwerk op grote vellen papier.  

Deze zelfde aspecten kwamen ook aan 
bod toen we de HAM ’s middags nog 
even bezochten. Nu de inrichting daar 
is veranderd, is er een mooi nieuw 

klimparcours geplaatst.  

Dinsdags zijn we met de hele club 
naar het bos geweest voor het spel 
Vlaggenroof. Voordat we richting het 
bos liepen, werd de groep in twee 
teams verdeeld. Een team noemde 
zichzelf de ‘oranje banaan’, het ande-
re team kreeg de naam ‘de sappige 
blauwe banaan’. Na het indelen van 
de teams en het bedenken van de 
namen, mochten beide teams zelf 

bandana’s en een teamvlag maken.  

Na dit uitgebreide creatieve gedeelte 
was het tijd voor de echte actie. Aan-
gekomen in bos mochten beide teams 
hun eigen vlag verstoppen in hun zo-
ne. Hierna werd het startsein gegeven 
en begon het daadwerkelijke spel. Het 
doel van het spel was om de vlag van 
de tegenstanders te vinden, zonder 
getikt te worden door één van de 
teamleden van het andere team. Als 
iemand werd getikt, moest deze per-
soon eerst terug naar zijn/haar eigen 
zone en mocht het vervolgens op-
nieuw proberen. Als de vlag van de 
tegenstanders werd gevonden, moest 
deze naar de eigen zone worden ge-
bracht. Ook dit moest uiteraard ge-

beuren zonder getikt te worden.  

Gedurende het spel werd er door 
iedereen enorm genoten van span-
ning, fanatisme, tactiek en boven 
alles enorm goed teamwork! Dat was 
een geweldig leuk spel en wat een 

plezier hadden de kinderen!  

In de middag zijn we verder gegaan 
met het verfraaien van de knikker-
baan en daarnaast hebben we een 

katapult gemaakt. ’s Ochtends hadden 
de kinderen allemaal een geschikte 
tak, vanuit het bos, meegenomen naar 

de bso als onderdeel voor de katapult.  

Op donderdag hebben we een behen-
digheidsparcours gedaan met behulp 
van een schatkaart.  De kinderen 
moesten hierbij onder andere over 
een net klimmen, door tunnels krui-
pen en balanceren.  Verder hebben de 
kinderen een eigen schatkaart, pape-
gaaien en octopussen in elkaar ge-

knutseld.  

De kinderen hebben fruitrotsjes ge-
sneden van al het ingekochte fruit. 
Een gezonde afsluiter van een leuke, 
creatieve, beweeglijke en zeer avon-

tuurlijke week!  

De komende weken staat het thema 
‘Leer in het verkeer’ centraal. Op een 
leuke en speelse manier gaan we die-
per in op de regels in het verkeer. Er 
zullen leuke knutsel-, culinaire en 
beweegactiviteiten worden aangebo-

den in het thema.  

Tot de volgende BSO Report!                       

Helmi, Danielle, Rogier en Robin 


