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Bijdrage 

schoolreisje 
Denkt u aan het betalen van de bijdra-

ge vooor het schoolreisje? 

Deze is voor de groepen 0, 1 en 2: 24 
euro per kind,  voor de groepen 3, 4 en 
5: 27,50 euro per kind en voor de groe-

pen 6 en 7: 40 euro per kind.  

Het rekeningnummer is                  
NL89INGB0003546775  t.n.v. Stichting 

Vrienden van het Sterrenpalet. 

Hartelijk dank!                                            

Larissa Ormel, penningmeester 

 

 

 

 

 

 

Touwtrek-

toernooi 

Op woensdag 17 mei is het touwtrek-
toernooi. Hieraan doen maar liefst 7 

teams mee!  

De wedstrijden vinden plaats op het 
sportterrein aan de Haaksbergseweg 
en begint om 13.30 uur. We vertrekken 
om 13:00 uur op de fiets vanaf de 
Huenderstraat en Beukenlaan naar het 
sportterrein. Komt u de teams ook 

aanmoedigen? 

 

 

Oud papier 

Woensdagmiddag 17 mei staat de oud 
papier-container weer op het school-
plein. Helpt u ook dit keer mee om de 

container goed gevuld te krijgen? 

Alvast bedankt !                                       

Minette Onnink 

 

Luizencontrole 

Maandag 22 mei 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! 
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Kinderopvang 
Met ingang van het nieuwe schooljaar starten we, naast de BSO en peutergroep die er al een tijdje zijn, met een kinderdagverblijf 
voor kinderen van 0-4 jaar! Dat betekent dat we dan de doorgaande lijn van 0 tot 12 kunnen gaan realiseren!                             
Voor alle leeftijden van 0-12 is er dan door middel van het kinderdagverblijf, de peutergroep en de buitenschoolse opvang -bij één 

organisatie, met één team- onderwijs en opvang mogelijk, elke werk- en schooldag van 7.00 – 19.00 uur, voor ieder kind! 

Het kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar komt in het gebouw aan de Klaashofweg. Dit zal in de komende weken hiervoor 
aangepast worden, zodat we de kinderen in een grote, mooie en gezellig ingerichte ruimte kunnen laten spelen en bewegen. 
Waarbij er daarnaast in de tuin ook naar hartenlust gespeeld kan worden in de hiervoor ingerichte tuin. Zodra het klaar is, hoort u 
dat, zodat u er een kijkje kunt nemen. Niet alleen bij het kinderdagverblijf, maar ook bij de buitenschoolse opvang op die locatie. 
Dit is altijd mogelijk, maar ook willen we –zodra het klaar is- een open huis houden, waarover we u tijdig zullen informeren. Daar-
naast zijn we ook met de andere voorbereidingen volop bezig. Daarbij valt te denken aan het zoeken van geschikte pedagogische 
medewerkers, aan wie u uw kind met een gerust hart toe kunt vertrouwen en die er voor uw kind(eren) een fijne en leuke dag van 

maken!  

Enquête school-
tijden nieuwe 

school 
Zoals op de ouderavond van 11 april ver-
teld en in het verslag daarvan vermeld, 
willen we voor het bepalen van de school-
tijden van de nieuwe school (vanaf augus-
tus 2018) een enquête houden. Enquete is 
zelfs een groot woord, want eigenlijk gaat 
het om een peiling, waarbij u alleen hoeft 
aan te vinken voor welke schooltijden u 
de eerste voorkeur heeft. U heeft de keu-

ze uit 4 roosters:  

 8.15 – 14.15 uur (Op woensdag zijn alle 
leerlingen om 12.00 uur vrij en op vrij-
dagmiddag de groepen 0/1/2 vanaf 

12.00 uur.)  

 8.30 – 14.30 uur (Op woensdag zijn alle 
leerlingen om 12.00 uur vrij en op vrij-
dagmiddag de groepen 0/1/2 vanaf 

12.00 uur.)  

 Het vijf-gelijke-dagen-model met elke 
dag dezelfde tijden van 8.30 – 14.00 

uur  

 Het vijf-gelijke-dagen-model met elke 
dag dezelfde tijden van 8.15 – 13.45 

uur 

 

 

 

Alle ouders van de groepen 0 t/m 6 krij-
gen ontvangen binnenkort een mail, net 
als de ouders die hun kind al aangemeld 
hebben voor één van de komende school-
jaren. De ouders van de huidige groepen 7 
en 8 niet, omdat zij niet meer actief te 

maken krijgen met de nieuwe school.  

De Werkgroep Schooltijden (met daarin 
een MR-lid van elke school, een leerkracht 
en Ineke) zal zich over de uitslag van de 
peiling buigen en de conclusie hieruit 
trekken. Deze wordt aan de medezeggen-
schapsraad voorgelegd, die voor de invoe-
ring van nieuwe schooltijden instemming 

moet verlenen.    

 

Door de schooltijdenpeiling binnenkort al 
uit te voeren, hopen wij u op de ouder-
avond van 26 juni te kunnen vertellen 
welke schooltijden op de nieuwe school 
gehanteerd zullen worden. Op die manier 
heeft u het hele volgende schooljaar de 
tijd om eventueel uw organisatie thuis aan 

de nieuwe schooltijden aan te passen.  

We hopen op de stem van u allemaal, zo-
dat daadwerkelijk het schooltijdenrooster 
gekozen wordt, waarnaar de meeste stem-

men uitgaan. 

Euphonia Goes 

Clarineo! 
Muziekvereniging Euphonia Eibergen geeft 
Algemeen Muzikaal Vormend onderwijs.  
Voor kinderen die graag muziek willen 
maken maar niet met een blokfluit willen 
beginnen, biedt Euphonia muzieklessen 
met een clarineo aan. De clarineo is een 

kleine klarinet van kunststof.  

Tijdens de lessen leer je noten lezen, 
maak je kennis met verschillende instru-
menten en maak je leuke muziek op de 

clarineo. 

De lessen zijn op dinsdag- of woensdag 
middag, afhankelijk van de aanmelding, 

en in groepsverband.  

De clarineo krijg je in bruikleen van de 
vereniging, zodat je er thuis flink op kunt 

oefenen.  

Muziekvereniging Euphonia biedt nu vier 

kennismakingslessen aan voor 20 euro. 

De start van de volledige cursus begint 

dan in het nieuwe schooljaar. 

Mocht je interesse hebben dan kun je je 
tot 26 mei aanmelden bij Nynke Dijkman, 

leerlingen coördinator. 

tel 0636157100 email leerlingcoordina-

toreuph@gmail.com 

Startdatum van de vier proeflessen: bij 
voldoende deelname op 6 of 7 juni aan-

staande. 

mailto:leerlingcoordinatoreuph@gmail.com
mailto:leerlingcoordinatoreuph@gmail.com


12 MEI 2017 NUMMER 16 3 

Sportdag 
Op donderdag 1 juni vindt voor de 
groepen 6, 7 en 8 de jaarlijkse sportdag 
plaats op Sportpark De Bijenkamp. We 
vertrekken om 8.30 uur met de fiets bij 

school. 

Om ongeveer 15.15 uur hopen we weer 
terug te zijn op school. De kinderen 
zullen gemixt met andere kinderen van 
Eibergse basisscholen in groepjes sa-
men een sportieve prestatie leveren. U 
bent van harte welkom op Sportpark De 
Bijenkamp om een kijkje te komen ne-
men bij de sportprestaties van uw kind
(eren). Wij hopen op een mooie, spor-

tieve dag! 

Ook zijn wij nog op zoek naar enthousi-
aste ouders die mee willen helpen die 
dag. U kunt zich hiervoor aanmelden 
via Mijn School (via de Agenda) of door 
een mail te sturen naar 

j.habers@sterrenpaletvco.nl.  

 

Avondvier-

daagse  
De Avondvierdaagse vindt dit jaar 
plaats van 29 mei t/m 2 juni. Als school 

lopen we met de groepen 3 t/m 8.  

Via het mailadres  avond4daag-
se@sterrenpaletvco.nl  kunt u uw kind
(eren) opgeven voor dit evenement. 
Opgave is mogelijk tot vrijdag 19 mei 
door middel van het beantwoorden van 

de mail die u hierover ontvangt. 

Wij willen u er op wijzen dat alleen de 
aanmeldingen die uiterlijk 18 mei op 
het mailadres zijn binnengekomen door 
ons als school worden aangemeld.  Na 
18 mei zult u zelf voor opgave van uw 
kind(eren) moeten zorgdragen. Ook is 
het heel belangrijk dat u opgeeft voor 
de hoeveelste keer uw kind(eren) mee-
lopen. Als u dit foutief heeft opgege-
ven, zult u zelf met de organisatie con-
tact op moeten nemen om een juiste 

medaille voor uw kind(eren) te regelen. 

Bij het bericht ontvangt u een aparte 
brief  met aandachtspunten en regels. 
De organisatie zorgt iedere avond voor 
drinken en een traktatie. Het meene-
men van fruit en groente voor onder-
weg juichen wij toe! In de week vóór 
de Avondvierdaagse krijgt u alle aan-
vullende informatie (zoals vertrektijden 

e.d.). 

Geslaagd 
Lars E., Willemijn, Frederiek, Germen, 
Robin, Mathijs, Niels, Tom, Lars W., Jar-
no en Lars ten B zijn geslaagd voor hun 
diploma computertypen/Word/
Powerpoint. Allemaal van harte gefelici-

teerd! 

Cursus Computertypen/Tekst-

verwerken 
Ook in het volgende schooljaar wil Gulden Loon de cursus Computertypen/
Tekstverwerken weer op school (of op een school in de buurt) organiseren. Leerlin-
gen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen hier aan deelnemen. Hiervoor krijgen de leer-
lingen uit de huidige groepen 5, 6 en 7 een folder mee, waarmee zij zich kunnen 
inschrijven voor de cursus. In de fol-
der staat dat er een inschrijfkorting 
van 5% geldig is tot 1 mei. Voor ons is 

het verlengd t/m 31 mei. 

Een typediploma is in deze tijd heel 
wat waard! Daarom bevelen wij de 

cursus van harte aan! 

 

Catherine 
Aan het eind van het vorige schooljaar hebben we afscheid genomen van juf Ans 
Hofstede. Een cadeau voor haarzelf wilde ze niet, maar ze wilde graag een mooi 

cadeau voor ons sponsorkind Catherine in Oeganda. 

Nu kregen we voor de meivakantie het volgende bericht: 

Beste mensen/ leerlingen van de school “Het Sterrenpalet” 

Wat een geweldig bedrag van € 400,- hebben jullie bij elkaar gespaard voor jullie 

sponsorkind Catherine. 

Zij en haar oma zijn zo blij. Het huisje waar ze in woonden was in een zeer slechte 
staat. Nu is er van jullie geld een heel nieuw huisje van bakstenen gebouwd . Voor 

ons lijkt het klein, maar voor hen is het geweldig! 

Namens Catherine en haar oma heel, heel 

erg bedankt!  

 Catherine met haar oma voor hun nieu-

we huisje 

       Een nieuwe brief van Catherine   

mailto:j.habers@sterrenpaletvco.nl
mailto:avond4daagse@sterrenpaletvco.nl
mailto:avond4daagse@sterrenpaletvco.nl


De eerste week in de                 

instroomgroep 
Wat was het een leuke en gezellige week.                                                                 
We waren nog maar met heel weinig kinderen en dinsdag- en donderdagmiddag waren 
we zelfs met alleen maar jongens. We hebben al van alles gedaan. In de bouwhoek, 
in de huishoek, op de mat puzzels gemaakt en gespeeld met mobilo.                                     
Ook zijn we al heel druk geweest voor moederdag. We hebben weer wat moois ge-
maakt voor alle mama’s. In de schilderhoek hebben we de prachtigste schilderijen 
gemaakt en we hebben ook al even geoefend met het planbord.                                             
Ook hebben we in de kring al veel gedaan. We hebben een spannend verhaal gehoord 
over Mirjam en haar broertje Mozes in Egypte. En een verhaal over een mol die de 
maan wilde pakken.                                                                                                  
We hebben ook een spel gedaan met dieren. We mochten allemaal een dier zijn. Eén 
iemand ging in het midden zitten met een blinddoek om en moest raden waar het 
geluid vandaan kwam. Dat was nog wel een beetje spannend.                                   
Nauk heeft nog verteld over het boekje dat hij gelezen heeft en we hebben een En-
gels liedje gezongen over apen die op het bed sprongen. We vonden vooral het film-
pje dat erbij hoorde heel leuk.                                                                                              
Ook hebben we naar Koekeloere gekeken. Het ging over de brandweer en Moffel 
drukte per ongeluk op de rode knop en toen ging het alarm af. Ohoh, dat mocht niet 
van de brandweerman. We zaten bijna allemaal met onze handen voor onze mond, op 
onze wangen of voor onze ogen. Want dat was wel spannend zeg. Gelukkig is het wel 
weer goed gekomen en waren de brandweermannen niet boos.                                                  

We gaan er nog een gezellige tijd van maken! 

Groetjes van de juffen en de kinderen van de instroomgroep. 

 

Schoolreisjes en excursie 
Zoals u in het vorige Letterpalet heeft kunnen lezen, gaan de groepen 0 t/m 5 en de 

groepen 6 en 7 op dinsdag 6 juni op schoolreisje/excursie. 

Hieronder nog even een overzicht met de vertrektijden: 

 De groepen 1 en 2 vertrekken om 9:00 uur vanaf de Huenderstraat en zij zullen hier 

rond 15:00 uur terug zijn. 

 De groepen 3 t/m 5 vertrekken om 08:30 uur vanaf de Huenderstraat en zij zullen 

hier rond 17:00 uur terug zijn. 

 De groepen 6 en 7 vertrekken om 08:00 uur vanaf de Huenderstraat en zij zullen 

hier rond 20:00 uur terug zijn. 
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Terugblik      

koffie-inloop 

Afgelopen maandag  was de koffie-inloop 
op de locatie Huenderstraat. Het was 
leuk dat er weer een tafel vol mensen 
was. Onder het genot van een kopje kof-
fie of thee was er tijd om na de vakantie 

even gezellig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop 
vindt plaats op maandag-
morgen 12 juni, van 8.15—
9.15 uur op de locatie aan 

de Beukenlaan.  

U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

Terugblik       

Koningsspelen 
Op de vrijdag voor de meivakantie vier-
den we met alle groepen de Koningsspe-
len. Het was  een gezellige en sportieve 
ochtend. Foto’s zijn te vinden op Face-

book en Mijn School. 

 

VakantieBieb 

De VakantieBieb komt er weer aan. 

Kinderen die gedurende de zomervakan-
tie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-
niveaus terug in hun leesontwikkeling, 
blijkt uit onderzoek. Blijven lezen in de 
zomervakantie is daarom belangrijk en 
dat kan heel goed met de VakantieBieb-
app van de Bibliotheek.                        

De app is vanaf 1 juni te downloaden. 

Voor meer informatie verwijzen wij u 

naar www.vakantiebieb.nl. 

 

Prietpraat 
Een kleuter tegen de juf: "Het is 
toch wel handig he, juf, dat jij alle 
vragen bedenkt en dat wij alles 

oplossen." 

http://www.vakantiebieb.nl
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Welkom 
Wij heten een heel aantal leerlingen 

van harte welkom: 

In de Peutergroep zijn dat: Guus Veen-
brink en Daan Kruisselbrink. In groep 0 
zijn dat: Pim Lurvink, Lieke Koster, 
Vico Kempers, Suze Grootholt. en Siem 
Grootholt. En in groep 5 Romana ten 
Thije. Wij wensen jullie, samen met 
jullie ouders, een heel fijne tijd op het 

Sterrenpalet! 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

We feliciteren op :  

13-05  juf Marit leerkracht van groep    
1-2A                                                                 
13-05  Niels Rooiman uit groep 7                       
13-05  Tom Rooiman uit groep 7                        
13-05  Gijs Roessink uit groep 2B                     
13-05  Zoë-Jane Houtsma uit groep 2A          
14-05  juf Alies leerkracht van groep     
3-4                                                                        
14-05  Pim Lurvink uit groep 0                          
15-05  Chelsey Heinhuis uit groep 1B                      
20-05  Justin Jongerman uit groep 3                
21-05  juf Riny leerkracht  van groep    
1-2B                                                                   
21-05  Meike Wissink uit groep 1B                     
21-05  Lieke Koster uit groep 0                             
24-05  Siem Grootholt uit groep 0                     

24-05  Suze Grootholt uit groep 0 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

Even in uw 

agenda note-

ren...  

 

 Zondag 14 mei 

moederdag 

 Woensdag 17 mei 

touwtrektoernooi 

 Woensdag 17 mei papiercontainer 

 Maandag 22 mei hercontrole luizen 

groep 1-2 B 

 25 en 26 mei vrij i.v.m. Hemel-

vaartsdag 

 Zondag 28 mei Eiberrun 

 29 mei t/m 2 juni Avond4daagse 

 Donderdag 1 juni sportdag groepen 

6 t/m 8 

 Donderdag 1 juni geen gym 

 Woensdag 3 juni papiercontainer 

 Maandag 5 juni  vrij i.v.m. Pinkste-

ren 

 Maandag 12 juni  nloopspreekuur 

jeugdverpleegkundige 

 Zaterdag 17 juni pleinwerkzaam-

heden 

 Zondag 18 juni vaderdag 

 Maandag 26 juni voorstelling groe-

pen 3 t/m 5 (onder schooltijd 

 Maandag 26 juni info-uur 

 Woensdag 28 juni rapporten mee 

 Donderdag 29 juni iModderdag 

 Maandag 26 juni info-uur 

 Dinsdag 4 juli 10-minuten-

gesprekken 

 Woensdag 5 juli papiercontainer 

 Dinsdag 11 juli afscheid groep 8 

 Donderdag 13 juli schoolfeest 

 Vrijdag 14 juli laatste schooldag 

(alle leerlingen om 12:00 uur vrij) 

 

U vindt deze agendapunten ook terug 

in de agenda van Mijn School 

Bijzonder krantenbericht 
De kleuters zijn helemaal vol van onderstaand  krantenbericht: 



BSO Report 
Jaaaaa! Vakantie! 
En ook op de BSO gingen we dat vieren. Ons thema de afgelopen weken was: 
‘Feestend het voorjaar in’. En ook in de vakantie zetten we dit thema door met een 
kleine aanpassing. 
We hebben elke dag stilgestaan bij een feestdag van een bepaald land en hebben hier 
de activiteiten op aangepast. Supergaaf natuurlijk!  Franse, Spaanse, een Duitse 
feestdag; heel veel landen kwamen er voorbij. We maakten vlaggen van de landen en 
deden andere activiteiten die echt bij een bepaald land hoorden. De kinderen hebben 
onder andere een dromenvanger, stieren en Eiffeltorens geknutseld.  
Op de dag van het Franse feest aten de kinderen echte Franse kaasjes en bij Spanje 
maakten we castagnetten en dronken we Sangria met tortilla chips uit de oven. Er is een Hollandse 
appeltaart gebakken en we hebben gesmuld van Amerikaanse hotdogs. Ook deden we even alsof we 
oude Amerikanen waren en hebben we een prachtige totempaal gemaakt, welke te bewonderen is op 
de BSO! 
Op woensdag was het een Hollands feestje, omdat het donderdag Koningsdag was. We maakten mo-
lens, aten een broodje knakworst en deden oer-Hollandse spelletjes.  
Op donderdag 4 mei stonden we natuurlijk ook stil bij de dodenherdenking. Goed om te horen dat zo-
veel kinderen het kennen en weten dat we dan ’s avonds twee minuten stil zijn en na kunnen denken 
over hoe fijn het is dat we elke dag mogen spelen, rennen en knutselen. Ter ere van de herdenking 
maakten we een krans van zelfgezochte bladeren en bloemen, zodat we die bij het oorlogsmonument 

aan de Rekkenseweg konden neerleggen. Samen zijn we er naartoe gewandeld. 

Natuurlijk waren er ook dagen waarbij het wat rustiger was op de BSO. Dat mocht de pret echter niet 
drukken, want ook met een klein clubje kinderen kun je heel leuke dingen doen!  Zo is Daniëlle met de kinderen naar Megapret 
geweest in Lievelde. Hier konden de kinderen lekker klimmen en klauteren op de toestellen. Gelukkig was het een dagje droog en 
konden we ook buiten genieten van al het te gekke speelmateriaal. 
Rogier is tijdens de laatste vakantiedag met de kinderen naar de Kinderboerderij in Haaksbergen geweest. Samen de dieren aaien 
en van een grote bult af rennen. 

Zowel de kinderen als de medewerkers hebben zich prima vermaakt deze vakantie en daar doen we het natuurlijk voor! 

Het is tijdens de vakanties altijd mogelijk om gebruik te maken van vakantieopvang. Ook voor kinderen die niet naar de BSO gaan. 
Wilt u hier gebruik van maken of bent u geïnteresseerd dan mag u altijd binnen komen lopen op de groep of contact opnemen met 
Ineke (tel.: 06-12643247/mail: dir@julianavco.nl).  

Tijdens de vakanties zorgen wij altijd voor een gevarieerd aanbod van activiteiten en te gek programma! 

Tot het volgende report,                                                                                                                                                                

groetjes Helmi, Robin, Rogier en Daniëlle.  
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