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Pleinwerk-

zaamheden 
Morgen staat weer een ochtend ge-
pland voor diverse pleinwerkzaamhe-
den verricht. Een aantal van de men-
sen die normaalgesproken helpen, kan 
morgen niet, dus we komen eerlijk 
gezegd nog wat handen te kort. Heeft 
u misschien toevallig twee rechterhan-
den en heeft u morgenvroeg een paar 
uurtjes tijd?  Alle hulp is van harte 
welkom! U kunt zich hiervoor aanmel-
den via Mijn School. Bij het agenda-
punt kunt u zich hiervoor opgeven. Of, 
als u dat gemakkelijker vindt, via een 
app naar Ineke (06-12643237). Bij 

voorbaat dank voor ieders hulp! 

Schoonmaak-
hulp kleuter-

groepen 

Ook dit jaar zoeken we weer schoon-
maakhulp om, onder schooltijd, de 
klassen en alle materialen van de 
groepen 0, 1 en 2 schoon te maken. 
Al het speelgoed wordt dan weer 
lekker fris gemaakt. Deze keer zal dit 
plaatsvinden in week 26 (26 t/m 30 
juni). Als u wilt meehelpen dan graag 
een emmertje en vaatdoekje meene-
men. Ook wil-
len we graag 
speelgoed aan 
jullie meege-
ven zodat jul-
lie dit thuis 
schoon kunnen 
maken. Wel 
moet alles 
voor de vakan-

tie terug zijn. 

Op Mijn School worden de dagen nog 
bekend gemaakt en daarna zal er bij 
elke kleutergroep een intekenlijst 
hangen. Hierop kunt u aangeven wan-
neer u ons zou kunnen helpen. Alvast 

bedankt! 
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Uitnodiging info-uur 
Even ter herinnering: Op maandag 26 juni is er een gezamenlijk info-uur voor de ouders van het Sterrenpalet en de Juliana. Hier-
voor nodigen wij u allemaal van harte uit. Die avonden willen we samen met u terugblikken op het huidige schooljaar en u infor-

meren over de plannen voor het volgende schooljaar. 

Het info-uur vindt plaats in De Klok. Het begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Om 20.30 uur sluiten we het 
info-uur af en heeft u de gelegenheid om naar ”het Assink” te gaan aan de Prins Bernhardstraat. (Zie hieronder) Daar staat dan 

ook een drankje voor u klaar.  

We hopen op uw komst! 

Schooltijden 

nieuwe school 
Wij willen iedereen die de "enquête" be-
treffende de schooltijden van de nieuwe 
school (vanaf augustus 2018) heeft inge-
vuld heel hartelijk bedanken voor de res-

pons. 

U hoort, tijdens het info-uur, wat de uit-

komst van dit onderzoek is. 

 

Naschoolse 

sportactiviteit 
Op maandag 26 juni staat weer een na-
schools sportuurtje gepland: Watergames. 
Het sportuurtje vindt plaats op het plein 
aan de Huenderstraat en is bedoeld voor 

alle groepen. 

De activiteit begint om 14:30 uur en is om 
15:30 uur afgelopen. Je kunt je hiervoor 

aanmelden via Mijn School/Agenda. 

 

 

 

 

 

Kinderopvang 

open huis 
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij 
u over de start van de kinderopvang voor 
kinderen van 0-4 jaar aan de Klaashofweg. 
Op dit moment zijn wij bezig met de aan-
passing en inrichting hiervoor, waarbij ook 

de BSO (op)nieuw ingericht wordt.  

Wij houden een open huis op zaterdag 8 
juli van 10.00- 16.00 uur, waarbij er ook 
allerlei activiteiten voor kinderen te doen 
zijn. Hierover zullen we u binnenkort ver-

der informeren.   

Mocht u vragen hebben over de opvang en 
het komende kinderdagverblijf, dan kunt 
u altijd contact opnemen met Ineke 
(mobiele nummer: 06-12643247/mail: 

dir@julianavco.nl.  

Inschrijfformulieren zijn altijd op school 
te verkrijgen, waarna u deze hier ook 

weer in kunt leveren. 

 

 

 

 

 

 

 Muziekfreak 

Ter afsluiting van het thema 
“Muziekfreak” organiseert de BSO op       
6 juli, van 15:00-18:00 uur, een kinder-
disco. Dj Rogier verzorgt hierbij de muziek 

en geeft bovendien een workshop. 

Dit evenement is voor alle leerlingen van 
het Sterrenpalet en de Juliana vrij toegan-
kelijk. Het evenement vindt plaats bij de 
Juliana, Ketterinksteeg 2c. Voor alle aan-
vullende informatie verwijzen wij u naar 

de bijlage. 

Mocht u nog vragen hebben, dan is Rogier 
per schoolmail bereikbaar: 

r.assink@sterrenpaletvco.nl.  

 

 

 

Bezichtiging en informatie   

”Het Oude Assink”  
Tijdens het info-uur op 26 juni zullen we u ook weer informeren over de actuele 
vernieuwbouw-plannen van ons toekomstige gebouw. Daarna is er voor u als ou-

ders de speciale gelegenheid om het gebouw in oude staat van binnen te bekijken.  

U heeft misschien ook de uitnodiging in Achterhoek Nieuws gezien voor de openba-
re informatieavond over het ‘Project Vernieuwbouw Sterrenpalet’ op 22 juni in het 
Oude Assink’. Deze avond is onder andere bedoeld voor de buurt en andere be-
langstellenden en heeft dezelfde inhoud als de speciale bijeenkomst voor u als 
ouders op maandag 26 juni. Dus we hopen u op maandag 26 juni te begroeten, 

zodat we de bezichtiging als school en ouders samen kunnen beleven.  

Ook de kinderen zullen een kijkje nemen in ”de nieuwe school”. Met hun eigen groep zullen zij om de beurt naar het Assink gaan. 

In het vervolg zullen wij hen ook meenemen in het bouwproces. Hoe leuk, interessant en uniek is dat!    

mailto:dir@julianavco.nl
mailto:r.assink@sterrenpaletvco.nl


Steun gevraagd  
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord: 
leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toe-
komst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Dat geldt 
ook voor ons! Graag leggen wij u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u 

om uw steun en hulp.  

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor ge-
zorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn 
bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in 
de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. In de afgelopen maanden heb-
ben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de 
vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad 
hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den 
Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen 
optie. Het is vijf voor twaalf! We willen u vragen om uw stem te laten horen voor 
goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu 
niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo 
maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen 
met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van on-
derwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.                                             
Op 27 juni wordt er in het bijzijn van leerkrachten en ouders uit het hele land een 
petitie overhandigd aan premier Rutte. Op die dag zullen er veel basisscholen in Ne-
derland een uur later opengaan dan normaal. De leerkrachten van die scholen geven 
dan het eerste uur geen les om samen een signaal af te geven over de hierboven be-
schreven zorg. Wij hebben ook overwogen dit te doen. Een aantal van ons was er wel 
voor dit te doen om samen met andere scholen en leerkrachten op deze manier ui-
ting te geven aan hun zorg, maar de meesten hadden deze behoefte niet. Daarom 
beginnen wij de dag zoals altijd om 8.15 uur. Een uur later beginnen zou de organisa-
tie zowel voor ons op school als voor u thuis niet gemakkelijk maken, hebben we ons 
gerealiseerd. En we vragen ons af of daarmee de juiste personen getroffen zouden 
worden. In plaats van mee te doen aan deze manier van actie voeren, willen we wel 
op een andere manier een signaal afgeven. Onder andere schrijven wij een brief naar 

de minister van Onderwijs. 

Verder willen we u vragen ons te steunen en wel op de volgende manier: zou u de 
petitie willen ondertekenen op https://www.pofront.nl/ ? Dat zouden we heel fijn 
vinden! Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, 

familie en kennissen.  

Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs 
in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waar-

onder die van u.  

Met vriendelijke groet,  

het team van het Sterrenpalet  
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Excursie groep 

6 en 7 
6 juni 2017 gingen de groepen 6 en 7 
van het Sterrenpalet Eibergen op excur-

sie. 

We moesten als eerst 3 uur in de bus 
zitten. Dat was super-de-luxe want de 

stoelen waren comfort. 

Toen we eindelijk uit de bus mochten, 
moesten we eerst een stukje lopen, en 
toen waren we eindelijk bij het muse-

um van oudheden in Leiden. 

Daar waren twee mannen die ons bege-
leidden, eentje begeleidde Egypte en 
de ander begeleidde archeologie van 

Nederland.  

Toen we klaar waren gingen we weer 
terug naar de bus en naar Sealife in 
Scheveningen, dat was super leuk! Je 
kon heel veel leuke en coole dieren 
zien, zoals pinguïns, roggen, piranha’s 
en haaien. Daarna gingen we naar een 
restaurant en kregen we patat en 1 

bolletje vanille ijs. 

Als afsluiting gingen we ook nog naar 
het strand, superleuk! De wind ging zo 

hard dat je naar achteren kon leunen. 

Groetjes, Plien en Tibbe uit groep 6    

Terugblik koffie-

inloop 
Afgelopen maandag was de koffie-inloop 
op de locatie Beukenlaan. Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee was er 

even tijd om gezellig bij te praten. 

De volgende en tevens laatste koffie-
inloop van dit schooljaar vindt plaats op 
maandagmorgen 3 juli, van 8.15—9.15 
uur op de locatie Huenderstraat. U bent 

hiervoor van harte uitgenodigd! 

Rapporten  
Woensdag 28 juni  krijgen de kinderen 

hun rapport mee naar huis.  

Het zou fijn zijn als deze allemaal vóór 
de zomervakantie op school ingeleverd 
kunnen worden zodat we ze hier kunnen 
bewaren voor het volgende schooljaar. 

Alvast bedankt! 

Kinderraad 
De Kinderraad is weer bij elkaar ge-
weest. Ook dit keer zijn er weer veel 
onderwerpen besproken. Onder andere 
hebben we het over de nieuwe school 
gehad. Juf Ineke komt na de ouder-
avond ook een keer aan de kinderen 
vertellen wat de plannen voor de nieu-
we school zijn. De ideeën die de kinde-
ren daarbij hebben, worden ook meege-
nomen. De kinderraad vindt het bijvoor-
beeld belangrijk dat er een goed voet-

balveld komt, het liefst met kunstgras.  

https://www.pofront.nl/
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Welkom 
In groep 0 verwelkomen we Noah Vrij-
dag en Noud Welmers. We wensen jul-
lie, samen met jullie ouders, een heel 

fijne Sterrenpalet-tijd toe! 

  

 

 

 

 

Afscheid 
Vorige week hebben we afscheid geno-
men van Djazmine en Joshua (met ach-
ternaam, Stooker toch allebei?). Zij 
zijn verhuisd naar Hengelo.  We wensen 
hen en hun ouders een heel fijne en 
goede tijd op de nieuwe school in hun 

nieuwe woonplaats! 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

17-06  Stan Nijkamp uit groep 6                     
18-06  Niek Weerkamp uit groep 5                    
20-06  Noud Welmers uit groep 0                   
22-06  Dion Langelaar uit groep 4               
23-06  Noah Vrijdag uit groep 0                 
25-06  Ryan Ebeltjes uit groep 0                     

30-06  Robin de Jong uit groep 3 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

Even in uw 

agenda note-

ren...  

 

 

 Zaterdag 17 juni 

pleinwerkzaamheden 

 Zondag 18 juni vaderdag 

 Donderdag 22 juni voorstelling 

groepen 6 t/m 8 (fiets mee!) 

 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 Modderdag  

 Donderdag 29 juni  geen gym 

 Dinsdag 4 juli 10-minuten-

gesprekken 

 Woensdag 5 juli papiercontainer 

 Donderdag 6 juli groep 6 bezoekt 

Kruidentuin 

 Zaterdag 8 juli Open Huis Opvang  

0-12 jaar, Klaashofweg 

 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 

 

Rapporten  
Woensdag 28 juni  krijgen de kin-

deren hun rapport mee naar huis.  

Het zou fijn zijn als deze allemaal 
vóór de zomervakantie op school 
ingeleverd kunnen worden zodat we 
ze hier kunnen bewaren voor het 
volgende schooljaar. Alvast be-

dankt! 


