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Excursie groep 

6-7 
In het letterpalet hebt u al kunnen 
lezen dat groep 6 en groep 7 niet op 

schoolreisje gaan…… 

Maar op excursie!  We gaan er een 
leerzame, maar vooral ook leuke dag 

van maken! 

In het vorige Letterpalet was het pro-
gramma nog niet helemaal duidelijk.  
Nu hebben we het programma hele-

maal klaar en is alles gereserveerd! 

Om 8.00 uur zullen zij met de bus ver-
trekken richting Leiden. Rond half 11 
hopen we aan te komen bij het 
Rijksmuseum van Oudheden.  Hier 

gaan de kinderen een museumles vol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gen.  De lessen zullen ongeveer 2 uur 
duren. De kinderen kunnen kiezen uit 

2 lessen.  

Daarna stappen we in de bus en gaat 
de reis verder  naar Scheveningen.  We 
hopen natuurlijk op mooi weer. Dan 
gaan we heerlijk een uurtje naar het 

strand. 

Tot slot gaan de kinderen een bezoek 
brengen bij Sea life. Hier kunnen de 
kinderen ook uit 2 lessen kiezen en 
kunnen ze vrij rondkijken.  Aan het 
eind van de middag gaan we hier een 

hapje eten. 

De bus vertrekt rond 17.00 / 17.30 uur 
weer richting Eibergen.  We hopen 
rond 20.00 uur weer in Eibergen te 

zijn.  

De groepen 6 en 7 vertrekken en ko-
men terug aan de Huenderstraat  

i.v.m. de andere schoolreisjes! 

 

Schoolreisje 

groep 1 en 2 
Zoals u al eerder in het Letterpalet 
hebt kunnen lezen gaan de groepen 1 
en 2 naar het Land van Jan Klaassen.  
Zij zullen om 09.00 uur vertrekken. 
Om 15.00 uur zullen zij weer terug zijn 

op school. 

 

Schoolreisje 

groep 3 t/m 5 
De groepen 3,4 en 5 zullen om 08.30 
uur vertrekken naar Ouwehands      
Dierenpark in Rhenen. We verwachten 
hen om 17.00 uur terug aan de Huend-

erstraat.  

NB: Alle groepen vertrekken op dins-
dag 6 juni vanaf de Huenderstraat en 
komen hier op genoemde tijdstippen 

weer terug. 
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Even 
voor-

stellen 
Hallo 
Ik ben Maureen Oude Essink Nijhuis en 
ga na de meivakantie, samen met 
Marit, de nieuwe instroomgroep 
draaien. 
Omdat ik nieuw ben binnen deze 
school, zal ik mij even voorstellen. 
Ik ben dus Maureen, 33 jaar en ik ben 
getrouwd met Thijs. Wij wonen nu 
zo'n 3 jaar in Weerselo. Zelf ben ik 
geboren en getogen in Oldenzaal. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om 
te dansen en muziek te maken. Ik 
geef zelf zumbalessen en zit bij een 
koor. Al vanaf mijn 8e speel ik piano 
en ik zit nu bij de harmonievereniging 
in Weerselo. Ik speel daar vooral klok-
kenspel. Af en toe mag ik ook mee 
zingen tijdens een concert. 
Daarnaast ben ik af en toe nog te vin-
den in het scoutinggebouw in Olden-
zaal, waar ik jarenlang bij heb 
gezeten, om mijn steentje bij te 
dragen. 
Na een aantal andere studies en zo'n 3 
jaar werken heb ik uiteindelijk voor 
de Pabo gekozen. In mijn laatste jaar 
heb ik stage gelopen in Phoenix, Ari-
zona in de VS. 
Ik ben nu zo'n 5 jaar klaar met de 
Pabo en werk met heel veel plezier in 
het onderwijs. 
Ik heb ontzettend veel zin om te be-
ginnen op Het Sterrenpalet! We gaan 
er een mooie tijd van maken! 

Groetjes Maureen 

 

Luizen-       

controle  
Dinsdag 18 april is er een hercontrole 
in groep 1/2B. Wilt u ervoor zorgen, 
dat uw kind geen gel, ingewikkelde 
vlechten e.d. in het haar heeft? Alvast 

bedankt! 

Na de meivakantie, op maandag 8 
mei, worden alle leerlingen weer ge-

controleerd op luizen. 

 

Sportintro 
Shortgolf voor 
groep 7 en 8  
De groepen 7 en 8 van de scholen uit 
Eibergen worden uitgenodigd om langs 
te komen bij Shortgolf Berkelland voor 

een sportintro Shortgolf. 

Op woensdag 21 en woensdag 28 
juni kunnen de kinderen een uur 
golfles krijgen van golfleraar Ilke van 

Schooten van Short Golf Berkelland. 

Kinderen die 
hiervoor inte-
resse hebben, 
kunnen dit 
aangeven bij 
hun leerkracht. 
Bij voldoende 
belangstelling zullen de lessen dan 

doorgang vinden. 

 
 

Eindtoets 
groep 8 
Van 18 t/m 20 april buigen de leer-
lingen van groep 8 zich over de eind-
toets. Jongens en meisjes, heel veel 

succes toegewenst! 

 

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 

jeanet@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. 

 

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, 
Koningslunch (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 ‘person-
lijk postvak’-bericht op Mijn School 
aan juf Jeanet. Als u bij ‘Aan’ Jeanet 

intypt, verschijnt haar naam vanzelf.  

Groeten, 

Wout Veebrink 
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Muziek en   
Beweging met 
live muziek 

voor groep 3 
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! 
Nardi en Joren Strijbos komen die live 
muziek spelen op onze school.      
Donderdag 20 april gaat groep 3 in 
ons gebouw aan de Klaashofweg lek-

ker bewegen op deze muziek. 

 

Uitnodiging 

koffie-inloop 
Op maandag 8 mei is er, van 8.15 – 
9.15 uur een koffie-inloop, dit keer 
weer aan de Huenderstraat. Hiervoor 
bent u allemaal van harte uitgeno-
digd! Het zou leuk zijn om elkaar als 
ouders van de onderbouw en ouders 
van de bovenbouw rond de koffie/

thee te ontmoeten. 

Kinderkerk-

dienst 
Zondag 23 april is er weer een spe-
ciale dienst voor kinderen in de 
leeftijd van 2 – 8 jaar, ben je ouder 
dan ben je uiteraard ook van harte 

welkom. 

De dienst begint om 11.00 uur en zal 
worden gehouden in de Antoniuskerk, 
Lindevoort 20 in Rekken . Deze spe-
ciale Kinderkerk dienst zal ongeveer 

een half uurtje duren.  

De Kinderkerk commissie heeft deze 
keer als thema gekozen voor ‘Samen 
delen’. Dit thema heeft te maken met 
het verhaal van Jezus en zijn leer-

lingen. 

Na afloop van de dienst is er ranja, 

koffie en thee voor iedereen, uiter-
aard hebben we daar ook wat lekkers 
bij. Ondertussen kunnen de kinderen 
een mooie plaat kleuren. Ook is er 

een klein cadeautje voor de kinderen. 

Met vriendelijke groeten, 
Marly Kuiper 

namens het KinderKerk team 

 

Tentoonstel-
ling in ‘t Vun-

derink 
Op zaterdag 22 april komen "Koning 
Willem-Alexander" en "Koningin 

Máxima" naar Eibergen. 

De "Koning" zal de openingshandeling 
verrichten van de Oranje-expositie in 
't Vunderink, Vunderinkslaan 3 in 
Eibergen.                                                        
De expositie is samengesteld uit de 
verzameling over het koningshuis van 
Dick Lammers (opa van Stan Lam-
mers), dit ter gelegenheid van de 50e 
verjaardag van de Koning.                               
Het bericht dat het "Koningspaar" naar 
Eibergen komt is eigenlijk te mooi om 
waar te zijn.                                                  
Dit klopt dan ook niet helemaal, want 
het bezoek wordt tot in de detail 

nagespeeld. 

Er is een motorescorte van zes mo-
toren, een Commissaris van de 
Koning, een hofdame en tal van bev-
eiligers.                                                          
De echte burgemeester van de Ge-
meente Eibergen zal het paar ver-
welkomen om 14.30 uur.                             
Door publicaties in de bladen zullen er 
zeker kijkers op af komen, maar hoe 
leuk zou het zijn als er ook kinderen 
het paar begroeten.                                 
Misschien met een feestmuts op of 
andere versieringen.                            
Daarbij denk ik aan de jongste kin-
deren.                                                      
Het is niet mogelijk om de gehele 
school uit te nodigen, of andere 
scholen, dit in verband met de 
veiligheid en de ruimte rond 't Vun-
derink.                                                   
Iedereen is natuurlijk welkom en zijn 
we blij met alle aanwezigen.                         

Het paar vertrek weer om 15.30 uur 

richting ....... 

Voor informatie: Dick Lammers,     
Niessinkkamp 31, 7152 BJ Eibergen. 

Tel.nr. 474872. 

Jarig 
We feliciteren op : 

13-04  Jasper Teerink uit groep 4                  
14-04  Mirthe Hoftijzer uit groep 3                 
17-04  Ineke Slooten medewerker van 
de BSO                                                           
17-04  Daniek Nijkamp uit groep 4                  
19-04  Ineke Neerhof, directrice                 
24-04  Merredy Ballast uit groep 4                  
25-04  Roos Assinck uit groep 7                  
27-04  Benten Kruisselbrink uit groep 4     

28-04  Jairo Beukhof uit groep 1A 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

Geboren 
Jim Lerink (groep 3) heeft 
deze week een zusje ge-
kregen! Zij heet Jessie. 
We zijn heel blij voor Jim 
en zijn ouders . Van harte gefelici-

teerd en samen veel geluk gewenst ! 
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Bijlagen 
U ontvangt bij dit Letterpalet  

eveneens: 

 een aanmeldingsformulier voor   

de Eiberrun 

 een aanmeldingsformulier voor 

het Kinderdagkamp.  



Terugblik      

infoavond 
Afgelopen dinsdag konden wij veel 
ouders van het Sterrenpalet en de 
Juliana begroeten op de infor-
matieavond in de Huve. Fijn dat u er 
was! Wij hopen dat u voldoende op de 
hoogte bent gebracht over de fusie en 
de aanloop daarnaar toe in het ko-

mende jaar.  

Het verslag van deze avond zult u zo 

spoedig mogelijk ontvangen. 

Mocht u toch nog vragen hebben aar-

zelt u dan niet om ze te stellen! 

Terugblik paas-

viering  
Vanmorgen stonden wij in alle klassen 
stil bij het Paasfeest. We lazen het 
Paasverhaal, aten een matze en deden 
allerlei spelletjes. Op Mijn School kunt 
u lezen wat er in de klas van uw kind

(eren) is gedaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik 
schoolvoetbal-

toernooi 
We kunnen terugkijken op een succes-
vol schoolvoetbaltoernooi van het Ster-
renpalet! Alle teams hebben hun uiter-
ste best gedaan en wij zijn zeer trots 
op de resultaten die zij hebben neer-

gezet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSO-
programma 

meivakantie 
Hallo ouders,  

de meivakantie komt er weer bijna 
aan, dus bij de BSO is er een super leuk 
vakantie programma in elkaar gezet 
met als thema: Feestend het voorjaar 
in. Ook kinderen die geen gebruik 
maken van de reguliere BSO opvang, 
mogen komen spelen bij de BSO. Hier-
voor kun je je incidenteel aanmelden 

op school of bij de mensen van BSO. 

 

Eiberrun 
Op zondag 28 mei organiseert ASV 
Eibergen weer de Eiberrun. De Eiberrun 
is een hardloop wedstrijd waarbij zij 
ook een speciaal Kids programma heb-

ben. 

Mocht je hiervoor interesse hebben, 
dan verwijzen je hiervoor naar de   
bijlage. De bijlage is ook terug te vin-

den onder Documenten in Mijn School. 

 

Touwtrektoer-

nooi 
Op woensdag 17 mei is het touwtrek-
toernooi voor de leerlingen van de 
groepen 5 en 6 (een klasse) en de voor 
de groepen 7 en 8 (een klasse). De 
wedstrijden vinden plaats op het sport-
terrein aan de Haaksbergseweg. De 

aanvang is om  13.30 uur. 

Kinderen kunnen zich hiervoor tot 12 

mei opgeven bij hun leerkracht. 

 

Kinderdagkamp 
In de laatste week van de zomervakan-
tie vindt weer 
het Kinderdagkamp plaats in het Slinge-
bos te Eibergen. Kinderen uit groep 3 

t/m 5 kunnen zich hiervoor opgeven.  

De kinderen die hiervoor belangstelling 
hebben kunnen het inschrijfformulier 
invullen, dat als bijlage wordt mee-
gestuurd. De bijlage is ook terug te 
vinden onder Documenten op Mijn 

School. 
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Peuterreport 

Bij de peutergroep werken we over 
het thema: Leer in het Verkeer. 
De boeken die hierbij worden voorge-
lezen zijn van ‘Nijntje op de fiets’, 
‘de Grote rode bus’ en het ‘Grote 
treinen boek’. 
Elke week wordt er een onderdeel uit 
het verkeer besproken: de auto, de 
fiets, de trein en het verkeerslicht. De 
eerste week van het thema stond de 
auto centraal. Hierbij sluit het boekje 
van de Grote rode bus mooi aan om-
dat er allerlei voertuigen zijn te zien 
in het boekje. 
Daarna kwam de trein aan bod. Van 
school hebben we een mooie trein 
mogen lenen waar bij binnenkomst 
meteen mee werd gespeeld. De 
wagonnetjes werden voorzien van 
blokjes, duplo, knuffels en ander 
speelgoed. Rijden maar! 
Ook zijn wij zelf nog op pad geweest 
met de trein: alle stoeltjes op de 
groep werden bij elkaar gezet, er 
werden kaartjes geknipt voor de con-
ducteur en de passagiers, we blazen 
op de fluit en vertrekken maar! 
In de kring kijken we samen in het 
‘Grote treinen boek’. Wauw dat is wel 
gaaf! 
Ook zingen we liedjes over de trein, 
tellen de peuters wagonnetjes, kijken 
we naar grote en kleine treinen, de 
voorste, achterste en middelste trein. 
Aan tafel werd er een mooie trein 
geknutseld. De laatste week kwam het 
verkeerslicht aan bod. Precies het 
verkeerslicht, geen stoplicht. 
De peuters weten al helemaal hoe het 
werkt met de kleuren op het verkeer-

slicht, knap hoor! 

Vrijdag 21 april doen de peuters ook 
mee aan de Koningspelen. Deze 
ochtend worden er allerlei leuke spel-
letjes aangeboden, het wordt vast 

weer super leuk! 

Aankomende tijd werken wij over het 
thema Lente en Pasen, maar daarover 
wordt er in het volgende report 
verteld! 

Groetjes Daniëlle en Helmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voor-

stellen   

Hallo allemaal,                                          
Misschien hebben jullie mij op vrijda-
gochtend al eens gezien, of de peu-
ters over mij horen vertellen. Daarom 
wil ik me graag even voorstellen.               
Mijn naam is Inge Baerwaldt, ambu-
lant begeleidster van Niene uit de 
peutergroep.                                                   

Vanaf januari ben ik elke vrijda-
gochtend in de peutergroep aanwezig 
om Niene te helpen tijdens individu-
ele– en groepsactiviteiten. Niet alleen 
Niene heeft het erg naar haar zin in 

de peutergroep, maar ik ook! 

Groetjes, Inge Baerwaldt 

Even in uw 

agenda note-

ren...  

 

 Vrijdag 14 april vrij i.v.m. Goede 

Vrjdag  

 Maandag 17 april vrij i.vm. Pasen 

 18 t/m 20 april Eindcito groep 8 

 Donderdag 28 april Muziek en Bewe-

ging voor groep 3            

 Vrijdag 21 april Koningsspelen  

 Zaterdag 22 april Tentoonstelling in 

‘t Vunderink                                 

 24 april t/m 5 mei meivakantie 

 Maandag 8 mei koffie-inloop    

 Maandag 8 mei luizencontrole      

 29 mei t/m 2 juni avond4daag 

 Maandag 26 juni voorstelling groepen 

3 t/m 5 (onder schooltijd) 

U vindt deze agendapunten ook terug 

in de agenda van Mijn School 



Fijn lang 

weekend! 
We wensen iedereen een heel fijn, 

lang weekend! Tot dinsdag 18 april! 
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BSO Report 
Afgelopen weken hebben wij het 
thema ‘Leer in verkeer’ behandeld. In 
dit thema zijn we dieper ingegaan op 
verkeersregels en de betekenis van 
verkeersborden. Aan de hand van di-
verse knutsel-, beweeg- en andere 
activiteiten zijn de kinderen zich nog 
bewuster geworden van de verkeers-
regels en alles dat met verkeer te 
maken heeft. De kinderen hebben met 
tape, een supergaaf verkeersplein op 
de vloer gemaakt. Met auto’s reden ze 
over de wegen en deden dit volgens 
de verkeersregels.  Ook hebben de 
kinderen verkeersborden en stoplich-

ten geknutseld. 

Naast de knutselactiviteiten hebben 
de kinderen een verkeersspel gespeeld 
en hebben we op straat diverse ver-

keerssituaties en borden behandeld.   

Het afgelopen thema hebben we op 
kunstzinnige wijze afgesloten met 
behulp van Heinhuis Recycling B.V. en 
vader van Jaimy, Mario Geuting. Zoals 
u wellicht heeft gelezen op internet 
of in de krant, hebben we twee auto’s 
een kleurtje gegeven. Allereerst moch
-ten de jongere kinderen een sloop-
auto van Heinhuis van top tot teen 
pimpen. Ze gebruikten hiervoor kwas-
ten, water(verf)pistolen en waterverf. 
Na ongeveer 1,5 uur kliederen met 
verf mocht het eindresultaat er zeker 

zijn!  

Ook de auto van Mario werd onder 
handen genomen. De oudere kinderen 
kregen mondkapjes en handschoenen 
en mochten vervolgens met graffiti 
aan de slag om zijn auto op te pim-
pen. De kinderen kregen alle vrijheid 
om hun creativiteit de vrije loop te 
laten. Tijdens de activiteit kwamen 
diverse buurtbewoners en voorbij-
gangers een kijkje nemen. De mensen 
keken vol enthousiasme en bewonde-
ring naar het kunstwerk op wielen. 
Uiteindelijk zijn beide auto’s ontzet-
tend gaaf geworden! Mario gaat 
tegenwoordig door het leven als een 
bekende Eibergenaar. Naast al het 
zwaaien richting kinderen die hem 
herkennen in zijn ‘nieuwe’ bolide, 
zijn er zelfs al voorbijgangers geweest 
die hem dwongen te stoppen zodat ze 
hem een compliment konden geven. 

Geweldig!  

Namens het hele team nogmaals een 
super dankje richting Heinhuis Recy-

cling en Mario Geuting!   

 

Komende weken staan voor de BSO in 
het teken van “Feestend het voorjaar 
in”. Tijdens dit thema behandelen we 
onder andere Pasen, Koningsdag en de 
meivakantie! Tijdens de meivakantie 

werken we dus door in hetzelfde 
thema en zullen we diverse feest-
dagen uit andere landen meenemen in 
ons programma. Zo leren de kinderen 
ook feestdagen vanuit andere landen 
kennen. Uiteraard zullen we diverse 
leuke activiteiten aanbieden m.b.t. 

knutselen, koken en bewegen.  

Dit was weer een nieuw BSO verslag… 
Tot de volgende BSO Report!                       

Helmi, Danielle, Rogier en Robin 


