
Lente 

Buiten spelen 

Lammetjes in de wei 

En schommelen dat doen wij 

Jippie! 

(een elfje van Jelle uit groep 4) 
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Uitnodiging   

info-avond 
Graag nodigen wij u uit voor de infor-
matie-avond op dinsdagavond 11 
april, van 20.00 – 21.00 uur. De uitno-
diging hiervoor ontvangt u als bijlage. 
Ook ‘nieuwe’ ouders, die hun kind voor 
het komende jaar hebben ingeschre-

ven, zijn van harte welkom!  

 

Luisvrij 
Hoera, na de laatste controle zijn we 

weer luisvrij!  

 

 

 

 

Uitnodiging 

koffie-inloop 
Op maandag 3 april is er, van 8.15 – 
9.15 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 onderbouw en ouders van de 
bovenbouw rond de koffie/thee te 

ontmoeten. 

 

 

 

Voetbaltoer-

nooi 
Op woensdag 12 april is het voetbal-
toernooi. Van onze school doen er 6 
teams aan mee. Het toernooi begint 
om 13.30 uur en zal rond 17.00 uur 

zijn afgelopen. 

De kinderen die hieraan meedoen, 
mogen hun brood op school eten, daar-
na vertrekken we om 13.00 uur geza-
menlijk op de fiets. Het is handig om 
zelf nog iets te eten en/of drinken 

mee te nemen.  

Natuurlijk zijn er ook supporters nodig 

langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen? 
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Naschoolse 

sportactiviteit 
Op woensdag 19 april staat weer een 
naschools sportuurtje gepland voor de 
leerlingen van de locatie Beukenlaan: 
Levend Stratego. Levend Stratego is 
met recht hét Scouting buitenspel. 
Het is jagen op anderen, de vlag ver-
dedigen, sluipen, tactisch denken en 

samenwerken. 

De leerlingen van de groepen  6, 7 en 
8 kunnen zich hiervoor opgeven via de 
agenda in Mijn School of door een 
mail te sturen naar jea-

net@beweegwijs.nl. 

De activiteit begint om 12:45 uur en is 
om 13:45 uur afgelopen. De kinderen 
die mee willen doen, mogen hun 
brood op school eten en kunnen dan 
aansluitend meedoen met deze leuke 

activiteit. 

 

Bijdrage 
schoolreisje/

excursie 
Op Mijn School staat onderstaand be-

richt vermeld: 

“Zoals u in Letterpalet nummer 13 
heeft kunnen lezen is de datum voor 
het schoolreisje/excursie bekend. Ook 
de hieraan verbonden kosten werden 

reeds vermeld. 

Ik verzoek u vriendelijk deze kosten 
vóór 15 mei a.s. te voldoen op reke-
ningnummer NL89OINGB0003546775 
tnv Stichting Vrienden van het Ster-
renpalet onder vermelding van de 

naam van uw kind. 

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 leerlingen van de groepen 6 

en 7 €40,00. 

Mocht u, om wat voor reden ook, niet 
of niet tijdig in staat zijn te betalen, 
dan verzoek ik u hierover met Ineke 

contact op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

Larissa Ormel, penningmeester" 

 

Koningsspelen 
Op vrijdag 21 april zijn de Konings-
spelen weer. Ook dit jaar gaat er een 
hoop gebeuren die dag op het Sterren-
palet. Er is een fantastisch ochtend-
programma voor de onderbouw en een 
middagprogramma voor de boven-

bouw. 

Dit jaar organiseer ik, Wout Veenbrink 
(stagiair van de gym), de Koningsspe-

len. 

Om dit alles in goede banen te leiden 

kan ik nog wel begeleiders gebruiken.  

Het programma voor deze dag ziet er 

als volgt uit: 

08:15 – 08:55 uur: Koningsontbijt (gr 0 
t/m 5)                                                   
09:00 – 10:00 uur: spelletjes groep 0 
t/m 2                                            
10:00 – 10:15 uur: pauze                                   
10:15 – 11:45 uur: spelletjes groep 3 
t/m 5                                                         
11:45 – 12:30 uur: middagpauze, Ko-
ningslunch (gr 6 t/m 8)                                       
12:30 – 14:00 uur: spellen groep 6 t/m 
8                                                              

14:15 uur             : afsluiting 

Alle activiteiten vinden plaats op de 

locatie Huenderstraat.  

Graag horen wij of u kunt helpen met: 

1)    Ontbijt 

2)    Koningsspelen gr 0 t/m 2 

3)    Koningsspelen gr 3 t/m 5  

Meerdere opties is uiteraard moge-

lijk.  

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 
woensdag 12 april, via een 
‘persoonlijk postvak’-bericht op Mijn 
School aan juf Jeanet. Als u bij ‘Aan’ 
Jeanet intypt, verschijnt haar naam 

vanzelf.  

Groeten,                                              

Wout Veebrink 

Spon-
sorkind 
Cathe-

rine 
We hebben post 
gekregen van ons 
sponsorkind Ca-
therine uit Oegan-
da. Een foto met 

verhaaltje en tekeningen. 

Catherine bedankt ons voor de extra 
gift waar ze nieuwe boeken, een jurk 
en schoenen voor heeft kunnen kopen. 
Heel trots staat ze op de foto met 

haar nieuwe jurk en schoenen.  

Verder bedankt ze ons dat wij haar 

sponsor willen zijn. 

Elke maandag kan uw kind geld mee-
nemen voor Catherine. Er staat een 

spaarpot in elke klas. Geeft u ook? 

 

Geen gym 
Op 6 april is juf Jeanet afwezig in 
verband met een studiedag. Deze dag 
hebben alleen de groepen 7 en 8 gym-

les.  

De overige gymlessen komen hierdoor 
te vervallen. Houdt hiermee rekening 
met het ophalen en brengen van uw 

kinderen? 

 

Pleinwerk-

zaamheden 
Op zaterdag 16 maart  hebben een 
aantal ouders diverse pleinwerkzaam-
heden verricht. De opkomst was 
groot, super!  Allemaal heel hartelijk 
dank voor jullie tijd en inzet, waar-
door het belevingsplein zo mooi 

blijft !   

De eerstvolgende keer dat we plein-
werkzaamheden verrichten, staat ge-

pland op zaterdag 17 juni. 
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Terugblik stu-

diedag team 
Vorige week woensdag 22 maart zijn 
we als team naar de VCO-studiedag 
geweest. Dhr. Geurt Morren, bestuur-
der van VCO, schreef hierover het 

volgende verslag:  

Geluk is kwetsbaar, geluk is kostbaar! 

We kijken terug op een inspireren-
de studiedag, waarbij we stil stonden 
bij het geluk van onze medewerkers. 
Want ik geloof dat als leerkrachten 
goed in hun vel zitten, dit afstraalt op 
de kinderen. We stonden stil bij het 
‘Why?’ Waarom ben je werkzaam bij 
een onderwijsorganisatie? Waar haal 
jij je voldoening, jouw geluk vandaan, 
zowel binnen als buiten je werk? Wat 
is er voor nodig dat jij het liefst iede-
re dag stralend in je werk staat? Zodat 
je tot een zegen voor kinderen mag 
zijn. Dat je iets mag uitstralen van 
jouw geluk, wat jou bezielt naar kin-
deren toe. Daar gaat het om! 
Er lijkt de laatste tijd meer aandacht 
te komen voor geluk. Maandag 20 
maart was de international day of 
happiness. Dinsdag 21 maart stond in 
ADF een artikel over een onderzoek 
naar geluk in Nederland. Dit onder-
zoek laat zien dat 80% van de Neder-
landers zich gelukkig voelen. Dat ge-
luk vooral ontstaat iets goeds doen 
voor anderen, een momentje voor 
jezelf en voldoening halen uit je 
werk. In de afgelopen periode hebben 
onderzoek laten doen naar de tevre-
denheid onder medewerkers, kinderen 
en ouders. Op alle drie terreinen sco-
ren we als VCO hoger dan de bench-
mark. We mogen dus ook zeggen, dat 
ondanks dat er natuurlijk ook aan-
dachtspunten zijn, we het met elkaar 
eigenlijk best goed doen. Een compli-
ment voor al onze medewerkers. 
Tijdens onze studiedag nam Mirjam 
Spitholt, docent Gelukskunde en ge-
luksentertainer, ons mee door de dag 
en sprak over het thema: Jij maakt als 
leerkracht het verschil! Ieder mens 
lijkt twee innerlijke stemmen te heb-
ben: Een Karel, die snel de problemen 
ziet en een Uil, die je kan helpen om 
meer relativerend naar situaties te 
kijken en kansen te zien. Een prachtig 
betoog dat mensen aanraakte. 
De studiedag stond in teken van hard-
op dromen over vernieuwend onder-
wijs. Een verdiende dag voor onze 
medewerkers om met jezelf aan de 
slag te gaan, waar wordt jij gelukkig 
van? Kortom: ‘Een dag om te dromen, 
te zien, te leren en te doen!’ En dat is 
gelukt, blijkt uit de evaluatie. 
Aan het einde mocht ik een lootje 
trekken. De winnaar krijgt een vrije 

dag doordat ik een dag zijn of haar 
werk ga doen. Goed voor die persoon 
om te genieten, goed voor mij om te 
ervaren wat iemand doet binnen onze 
organisatie. Want het onderwijs ver-
andert continu en daar wil ik van op 
de hoogte blijven. Nooit gedacht dat 
ik medewerkers met zo’n lootje en 
zo’n studiedag zó gelukkig kon maken. 
Ik ben alle mensen die een aandeel in 
deze dag hebben gehad heel dank-
baar. Het geluk wat deze dag van on-
ze medewerkers afstraalde, maakt mij 
stil en diep van binnen intens geluk-
kig. 
En dan kom je na zo’n topdag thuis en 
hoor je het nieuws. In Londen doet 
iemand precies het tegenovergestelde 
op een plek waar velen van ons ook 
gelopen hebben. Iemand zaait dood 
en verderf, paniek en angst. Ver-
schrikkelijk als je de beelden ziet. Het 
raakt me diep. 
Ongemerkt denk ik terug aan de woor-
den van Mirjam. Je kunt alleen geluk 
ervaren als je ook momenten kent 
waarop het geluk ontbreekt… 
Gelukkig leven we in Oost-Nederland. 
We mogen in een veilige omgeving 
betekenisvol zijn in de levens van 
onze kinderen. Ik ben heel benieuwd 
naar de geluksmomentjes die ik het 
komende jaar van onze medewerkers 
mag horen en het effect daarvan op 
onze kinderen. 
Geurt Morren 

Voorzitter college van bestuur 

 

 

Volleybaltoer-

nooi team 
Bij het jaarlijkse volleybaltoernooi  
van VCO hebben twee gezamenlijke 
teams van het Sterrenpalet en de Juli-
ana (leerkrachten, stagiairs en BSO-
medewerkers) deelgenomen. Zij heb-
ben alles gegeven. Helaas was het 
niet genoeg voor de overwinning, 

maar het was wel erg gezellig! 

Muziek en Be-
weging met li-

ve muziek 
Kinderen vinden het heerlijk om te 
bewegen op muziek. En wat is er nu 
leuker dan wanneer er muziekdocen-
ten op school komen en de kinderen 
kunnen bewegen op muziek die ter 
plekke, dus live gespeeld wordt! Nar-
di en Joren Strijbos komen die live 
muziek spelen op onze school. Het 
wordt een les met afwisselende bewe-
gings- en concentratiespelletjes waar-
bij er ook aangesloten wordt op actu-
ele thema’s binnen de groep. De groe-
pen 0/1/2A en B gaan donderdag 6 
april in ons gebouw aan de Klaashof-
weg lekker bewegen op deze muziek 
en groep 3 gaat dit op donderdag 20 

april doen. 

 

123zing 
Sinds dit schooljaar gebruiken wij de 
methode 123zing voor alle muzikale 
activiteiten. Om de werkwijze goed te 
implementeren in onze school, krijgen 
wij als leerkrachten ook begeleiding 
bij het gebruiken van deze methode. 
Wij hebben samen met IKC Juliana 
een inspirerende teammiddag gehad 
waarin bij iedereen enthousiasme is 
gewekt om met deze methode aan de 
slag te gaan. De muzieklessen worden 
volgens een doorgaande leerlijn gege-
ven. Daarnaast worden veel liedjes 
ook gebruikt tijdens de leswisselingen, 
om even lekker te kunnen ontspannen 

en bewegen. 

Rita Rikhof van Muziek en Kunstwijs is 
in iedere groep geweest om te obser-
veren en tips te geven. Zij begeleidt 
ons in dit traject. Daarnaast hebt u als 
ouder ook de mogelijkheid om het 
liedmateriaal thuis te bekijken via de 
site mijn.123zing.nl/kids, met de in-
logcode die de groepsleerkracht in 
“Mijn school” heeft vermeld. Het is de 
bedoeling dat de leerkrachten het 
gebruikte liedmateriaal op deze site 
zetten, zodat de kinderen ook thuis 
lekker kunnen zingen en daarnaast 
kunnen ze u ook het geleerde laten 

zien. 
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Grote Reken-

dag 
Afgelopen woensdag was het de Grote 
Rekendag en wat was het geslaagd! 
Eerst hebben we de Rekendag geza-
menlijk geopend door een lange straat 
te maken tot de voordeur, met alle 
getallen die de leerlingen meegeno-
men hadden. Leuk hoor: zelf geknut-
selde nummers, opblaasbare getal-
len,  foto’s.. Er was zelfs een echt 
verkeersbord met een 10! Daarna zijn 
de groepen de rest van de dag met 
rekenopdrachten aan de slag geweest. 
Iedereen was druk bezig met spelle-
tjes, bouwen en ontwerpen. Het doel 
van de Grote Rekendag was kinderen 
onderzoekend te laten rekenen, zelf 
ontdekken levert namelijk inzicht op. 
En niet onbelangrijk: het maakt reke-

nen leuk! 

Afhalen eieren 

eieractie 
We zijn erg blij U te kunnen meedelen 
dat er heel veel formulieren zijn inge-
leverd op school. Met elkaar hebben 
we 390 eierdozen verkocht!!!  Ook is 
het heel fijn dat er zoveel lege eier-
dozen zijn ingeleverd. Dit betekent 
dat we geen lege dozen hoeven bij te 
kopen. Dit is een mooi resultaat waar 

we met z’n allen trots op mogen zijn! 

Met hulp van een aantal ouders wor-
den alle eieren in de dozen verpakt en 
kunnen de bestelde eieren op woens-
dag 5 april  vanaf 12.00 uur opge-
haald  worden in het leegstaande lo-
kaal (oude lokaal groep 1/2 B) aan de 

Huenderstraat. 

De dozen met eieren staan per groep 

gesorteerd in het lokaal. 

Wanneer meerdere kinderen uit een 
gezin een formulier hebben ingele-
verd, staan alle eierdozen voor het 
gezin bij de groep waarin het oudste 

kind zit. 

Bedankt allemaal voor het verkopen 

van de eieren! 

Groetjes, de Ouderraad 

 

Kinderraad 
De Kinderraad is weer bij elkaar ge-
weest. Er zijn veel onderwerpen be-
sproken zoals: meer beweging in de 
klas, de regels op het voetbalveld; en 

hoe we met elkaar omgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenspeel-

materiaal 
De Ouderraad heeft nieuw buiten-
speelgoed aangeschaft voor de groe-
pen 4 en 5. Dit was mogelijk door alle 
acties, zoals de oud-papier-acties, het 
inzamelen van kleding, enzovoort. 
(Bedankt voor uw bijdrage hiervoor!) 

Er zijn Bikez Races aangeschaft. 

Dit is een zit-skate waarop je vooruit 
komt door het stuur heen en weer te 
bewegen met je voeten. Hoe harder 
je beweegt, hoe harder je gaat. Ze 
zijn erg wendbaar en eenvoudig te 
besturen en er wordt volop mee ge-

speeld. 

 

Project       
Wereldver-

beteraars 
In de afgelopen weken hebben we 
extra aandacht besteed aan het schei-
den van afval in het kader van het 

project Wereldverbeteraars. 

Hiervoor hebben we zelfs een certifi-

caat gekregen. 
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Jarig 
We feliciteren op : 

01-04  Mirjam Lefering van de admini-
stratie                                                           
02-04  Jinne Onnink uit groep 7                   
03-04  Hugo Sluiter uit groep 4                     
04-04  Tima Saccoh uit groep 5                    
05-04  Céline Drenth uit groep 6                    
05-04  Kenna Kluivers uit groep 6                 
09-04  juf Joyce van groep 6                            
09-04  Bo ten Have uit groep 5                       
12-04  Maaike Koenders uit groep 8                   

13-04  Jasper Teerink uit groep 4 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet even-

eens: 

 de uitnodiging  voor de informatie-

avond.  

 Brief sportuur atletiek 

 

Even in uw 

agenda note-

ren...  

 

 Woensdag 5 april 
Afrikafestival 

groep 6 (Duurt tot 12:30 uur) 

 Donderdag 6 april is juf Jeanet 
afwezig i.v.m. een studiedag. 
Deze dag is er alleen gym voor de 

groepen 7 en 8 

 Dinsdag 11 april informatie-

avond inzake fusie 

 Donderdag 13 april Letterpalet 

15 + paasactiviteit 

 Vrijdag 14 april vrij i.v.m. Goede 

Vrijdag 

 Maandag 17 april vrij i.vm. Pasen 

 18 t/m 20 april Eindcito groep 8 

 Vrijdag 21 april Koningsspelen 

 24 april t/m 5 mei meivakantie 

 Maandag 8 mei koffie-inloop 

 Maandag 8 mei luizencontrole 

 29 mei t/m 2 juni avond4daagse 

U vindt deze agendapunten ook 

terug in de agenda van Mijn School 


