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Nieuwe juffen! 
In groep 4 en groep 7 hadden wij nog twee 
vacatures. Gelukkig kunnen we u nog voor 
de vakantie vertellen dat wij twee nieuwe 
juffen hebben gevonden! Voor de woens-
dag en donderdag in groep 4 komt juf 
Debbie Siers  ons team versterken. Ook 
voor de woensdag en donderdag, maar 
dan in groep 7, komt juf Joanne ten  Hove 

ons team versterken. 

Debbie en Joanna, een heel fijne tijd op 

het Sterrenpalet gewenst! 

Hieronder stellen zij zich aan u voor: 

 

Even voorstellen 1 

Hallo allemaal, 

Ik ben Debbie Siers, ik 
ben 31 jaar en kom uit 
Oldenzaal. Na de zomer-
vakantie kom ik 2 dagen 
werken op het Sterrenpalet in groep 4 en 
daar heb ik heel veel zin in! Ik ben al 5 
jaar juf en heb op heel veel verschillende 

scholen en in alle groepen gewerkt.  

Naast mijn werk als juf geef ik 2x per 
week turntraining aan wedstrijdmeisjes. 
Ik doe daar nog steeds van alles voor, dus 
ja ik kan ook nog een flikflak. Ook zit ik al 
25 jaar bij scouting. Op dit moment ben ik 
begeleider van jongens en meisjes tussen 

de 15 en 18 jaar.  

Ik ben dol op reizen en heb al heel veel 
van de wereld gezien. Ik heb een jaar in 
Amerika gewoond in een gastgezin, waar 
ik de high-school heb gedaan en ik heb 4 
maand in Suriname gewoond waar ik groep 
5 les heb gegeven, zelfs midden in de jun-
gle. Verder ben ik al op vakantie geweest 
naar Mexico, Canada, Curaçao, Hawaii, 
Thailand, Japan en nog heel veel plekken 
in Europa. Deze zomer ga ik naar Zuid-
Afrika. Ik hoop nog veel meer van de we-

reld te kunnen zien.  

Fijne vakantie allemaal en ik zie jullie na 
de zomer.                                            

Debbie Siers 

 

Even voorstellen 2 

Beste ouders en leerlingen,            
Graag stel ik mij aan jullie 
voor. Ik ben voor het school-
jaar 2017/2018 de duo-
collega van Juf Marian en 

dus ook juf van groep 7.  

Mijn naam is Joanne ten 
Hove, ik ben 25 jaar en ik 

woon samen met mijn man en 2 kinderen 
in Wier-
den.                                                         
Ik ben een juf die oog heeft voor elk kind. 
Ook probeer ik de lessen zoveel mogelijk 
te maken op basis van verschillende talen-
ten die kinderen  hebben. Eruit halen wat 
erin zit is een mooi doel!                                     
Na de zomervakantie hoop ik met jullie 
kennis te mogen maken en gaan we er 
samen, met de kinderen, ouders en leer-
krachten een mooi en fijn jaar van ma-
ken!  Voor nu: allemaal een hele fijne 
vakantie!                                               
Met vriendelijke groet,                         

Joanne ten Hove 

 

Na de zomervakantie verwelkomen we 
bovendien Bea ter Borg, Carla Bennink, 
Rieke Welink, Cora Kuiper en Eva Waan-
ders. Allemaal een heel fijne tijd op het 
Sterrenpalet gewenst! Ook zij stellen zich 

even aan u voor: 

Even voorstellen 3 

Hallo allemaal,                                                
Mijn naam is Bea ter Borg, ik ben ge-
trouwd met Hein en sa-
men hebben we drie 
volwassen kinderen. Ik 
woon in Enschede. Zelf 
ben ik geboren in Eiber-
gen en opgegroeid in 
Neede. In mijn vrije tijd 
lees ik graag. Ik werk al 
heel wat jaren met kleuters en daar ligt 
ook mijn passie. Het is een uitdaging om 
het beste uit de kinderen te halen en ze 
te zien groeien.                                                      
Ik ga van dinsdag t/m vrijdagochtend op 
Het Sterrenpalet werken en heb er veel 
zin in.                                                      
Ik hoop op een fijne tijd op het Sterrenpa-

let! 

Met vriendelijke groet,                         

Bea ter Borg 
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Even voorstellen 4 

Hoi allemaal!                        
Mijn naam is Carla Ben-
nink. Volgend jaar ben ik 
op maandag de juf van 
groep 1-2C. Ik woon in 
Hengelo met mijn vriend 

en twee dochters van (bijna) 2 en 4 jaar. 
Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier 
op IKC Juliana gewerkt, waar ik komend 
jaar ook nog op dinsdag en woensdag te 
vinden ben. Het leuke aan jonge kinderen 
vind ik hun enthousiasme en het spelen-
derwijs leren. Als juf is dan mijn taak om 

in te spelen op hun belevingswereld! 

Het lijkt mij een leuke uitdaging om samen 
de onderbouw op één lijn te krijgen, zodat 
we een goede start kunnen maken op de 
nieuwe school! Bij vragen, kom gerust 

even langs. Tot na de vakantie! 

Carla Bennink 

 

Even voorstellen 5 

Beste kinderen, ouders/ 
verzorgers en team,                                                                 
Vanaf het schooljaar 
2017 / 2018 zult u mij re-
gelmatig zien op het Sterrenpalet of de 
Juliana.                                               
Mijn naam is Rieke Welink. Ik ben 61 jaar 
en 40 jaar werkzaam geweest als groeps-
leerkracht binnen het basis onderwijs.        
Echter vanaf de zomervakantie mag ik de 
begeleiding gaan doen van diverse leerlin-
gen op beide scholen.                                                 
In mijn vrije tijd lees, teken en schilder ik 
graag of verzorg mijn kipjes en mijn kleine 
domein in het bos ( ik woon in het buiten-
gebied van Buurse).                                      
Mijn grote trots zijn mijn 3 kinderen en 
mijn 3 kleinkinderen....... Ik wens allen 
een zonnige, ontspannen vakantie toe en 
we ontmoeten elkaar in het nieuwe 
schooljaar!                                                 
Een hartelijke groet,                                            

Rieke Welink 

 

Even voorstellen 6 

Hallo allemaal,                                                   
Mijn naam is Cora Kuiper en ik 
ben 30 jaar oud. Samen met mijn 
dochters (bijna 3 en 5,5 jaar) en 
mijn man woon ik in Enschede. 
Naast het werken met kinderen 

vind ik het heel leuk om te sporten, in de 
keuken te staan om lekkere dingen te ma-
ken en films te kijken.                                           
De afgelopen 5 jaar ben ik met veel en-
thousiasme gastouder geweest. Ik ving 
thuis kindjes op in de leeftijd tussen de 0 
en 4 jaar oud. Na al die jaren vanuit huis 
gewerkt te hebben, is het tijd voor een 
nieuwe uitdaging. Ik zal na de zomer het 
team van de peutergroep komen verster-
ken.                                                               
Vooral het knutselen, voorlezen, dansen 

en zingen, samen met de kinderen, daar 
verheug ik mij op!                                                  
Allemaal een fijne zomervakantie en tot 
snel!                                                                   

Cora Kuiper 

Even voorstellen 7 

Hallo allemaal!  
Mijn naam is Eva Waanders, ik ben afge-
studeerd Docent Muziek en ik zal  aanko-
mend jaar de mu-
zieklessen verzor-
gen bij jullie op 
school. Zelf speel 
ik dwarsfluit, zing 
ik graag en bege-
leid ik met veel 
plezier liedjes op 

uiteenlopende instrumenten.  

Ik zal muziek gaan maken met de groepen 
1-2 A, B en C en de groepen 3, 4 en 5. Ik 
kijk ernaar uit en zie jullie graag in de 
klas, wandelgangen of bij een kopje kof-
fie!                                                                     

Eva Waanders 

 

Bewegings-

onderwijs  
De gymtijden voor het nieuwe schooljaar 
zullen wij bekendmaken in de nieuwsbrief 
algemene informatie die u op vrijdag  25 
augustus zult ontvangen. Ook zullen de 

tijden vermeld worden op de website. 

NB: In de eerste schoolweek is er op maan-
dag nog geen gym, maar vanaf de donder-
dag gaan de groepen naar de Pickerhal of 
Juliana, tenzij er in de klas wordt vermeld 
dat er buiten gegymd zal worden. De gym-
lessen starten dus op donderdag 31 au-

gustus!  

EVEN EEN TIP: Let bij aanschaf van nieuwe 
gymschoenen s.v.p. op gymschoenen met 
ruwe zolen. Graag zien wij de naam van 

uw kind in de gymkleding. 

Vakantierooster 

2017-2018  
Voor de data voor alle vakanties in het 
nieuwe schooljaar verwijzen u naar onze 

website. 

 

 

Groepsindeling 
schooljaar 2017-

2018  
Groep 1-2A  

Marit Loman (maandag + dinsdag)                  

Trudie Schokkin (woensdag t/m vrijdag)  

Groep 1-2B  

Lynn ter Bals (de hele week)  

Groep 1-2C 

Carla Bennink (maandag)                               

Bea ter Borg (dinsdag t/m vrijdag) 

Groep 3  

Alies Knoef (maandag + dinsdag + vrijdag)  

Audry Theissen (woensdag + donderdag)  

Groep 4  

Micha Hoekstra (maandag, dinsdag en vrij-
dag)                                                                

Debbie Siers (woensdag + donderdag)  

Groep 5  

Annie de Vries (maandag + dinsdag + 
woensdag om en om)                                   
Maartje Hofstede (donderdag + vrijdag + 

woensdag om en om) 

Groep 6  

Joyce ten Elzen (maandag + dinsdag + don-
derdag + vrijdag)                                           

Laura Schopman (woensdag)  

Groep 7  

Marian Woolderink (maandag + donderdag 
+ vrijdag)                                                           

Joanne ten Hoven (dinsdag+ woensdag)  

Groep 8  

Erik Wolterink (hele week)  

Leerkracht bewegingsonderwijs: Jeanet 

Habers  

Interne begeleider: Laura Schopman  

Directeur: Ineke Neerhof 
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Kom ook “Op voeten en fietsen naar school” 
Van dinsdag 29 augustus  tot en met 25 september wordt op onze school de actie ‘Op Voeten en Fietsen naar school’ gehouden.  

Herken je deze situatie? Als de kinderen naar school of weer naar huis gaan: een onoverzichtelijke mengeling van voetgangers, 
fietsers en auto’s. Doordat veel ouders hun kind(eren) met de auto brengen en halen, wordt het er in de omgeving van de school 
en op de schoolhuisroute niet verkeersveiliger op. Dit kan voor andere ouders weer een reden zijn om de kinderen ook met de auto 

te brengen en te halen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat.  

Wij willen het belang van fietsend of lopend brengen en halen nog eens onder de aandacht brengen. Juist om alle kinderen elke 

dag weer veilig thuis te laten komen.  

Zo rond de leeftijd van 7/8 jaar gaan onze kinderen over het algemeen voor het eerst zelfstandig naar school. Dit betekent dat je 
als ouder vroeg moet beginnen met de verkeersopvoeding. Het begint al bij de keuze van de route: waar kan je kind straks het 
meest veilig fietsen of lopen als het alleen gaat? Het is aan jou, als ouder, om dit uit te zoeken en de route veelvuldig met je kind 
te oefenen. Alleen op die manier leert je kind waar het onderweg rekening mee moet houden en welk gedrag het meest veilig is. 

Dit leert een kind niet vanaf de achterbank van de auto.  

Een andere reden is de ontwikkeling van kinderen. De sociale ontwikkeling krijgt een boost met zelf doen. Lopend of op de fiets 
leren kinderen hun omgeving kennen en om te gaan met verschillende situaties, die zich onderweg voordoen. Ook kunnen zij eer-
der zelfstandig naar vriendjes, sport of speeltuin. Bovendien is het gezond om regelmatig te bewegen en helpt het lopen en fiet-

sen kinderen het ruimtelijk inzicht te ontwikkelen en de grove en fijne motoriek te oefenen.  

Allemaal redenen waarom wij er voor gekozen hebben om in de periode van dinsdag 29 augustus  tot en met 25 september mee 
te doen aan de VVN actie ‘Op voeten en fietsen naar school’. De kinderen van de groepen 1 t/m 5 kunnen gedurende deze tijd 
stickers sparen voor elke dag dat zij lopend of fietsen naar school komen. Woon je buiten het dorp of stad en is het voor je kind te 
ver om te fietsen? Parkeer je auto dan enkele honderden meters van de school en loop het laatste stuk. Ook daarmee geef je je 

kind meer oefening in het verkeer en maak je het voor alle kinderen veiliger.  

Er is voor de kinderen een leuk presentje te winnen. 

U doet toch ook mee?                                                                                                                                                                             

Namens de verkeersouders en leraren. 

Mijn School 
Ook Mijn School neemt zomervakantie. 
Het ouderportaal is van 31 juli t/m 12 

augustus gesloten. 

Wij willen u erop attenderen dat alle fo-
’s en documenten verdwijnen in de zo-
mervakantie. Dus mocht u deze nog willen 
downloaden dan moet u dat vóór 31 juli 

doen. 

 

Fietsen naar  

andere locatie 
In de afgelopen week hebben we geïnven-
tariseerd welke leerlingen om 8.00 uur 
met Mark mee zullen fietsen van de Huen-
derstraat naar de Beukenlaan. Mocht u dit 
nog niet hebben doorgegeven, wilt u dit 
dan alsnog z.s.m. doen aan Laura 

(ib@sterrenpaletvco.nl)     

Ook voor 14.15 uur willen we proberen 
een oplossing te vinden, als u graag wilt 
dat uw kind onder begeleiding van de Beu-
kenlaan naar de Huenderstraat fietst. We 
gaan ervan uit dat uw kind, als hij/zij ’s 
morgens mee heen fietst, ook ’s middags 

mee terug fietst. 

 

 

 

Rapporten 
Heeft  u het rapport van uw               
kind(eren) al ingeleverd? Indien  
dit niet is gebeurd, zouden wij               
het fijn vinden als  het rapport op 
maandag 28 augustus wordt inge-
leverd bij de leerkracht van uw 

kinderen). 

 

Ouderhulp-

formulier 
Hartelijk dank voor alle ingeleverde ou-
derhulpformulieren! We kunnen er weer 
een hele lijst van hulpouders van maken! 
Wanneer er hulp nodig is, doen we graag 
een beroep op de aangeboden hulp. Hier-
voor wordt u benaderd door een lid van de 
ouderraad of het team. Bij voorbaat dank 

voor de samenwerking! 

Mocht u het nog niet hebben ingeleverd 
en dat toch nog willen doen, dan kan al-

tijd! 

 

 

 

 

 

 

Oud papier  
Met hulp van een aantal ouders en met 
name van de kinderen op de woensdag-
middagen is de oud-papieractie ook dit 
jaar een daverend succes geworden. 
Iedereen hartelijk dank hiervoor! De eer-
ste container in het nieuwe schooljaar 
komt op woensdag 13 september. Mocht 
u in de vakantie oud papier willen brengen 
in het papierhok op school, dan kunt u 
hiervoor contact opnemen met Minette 
Onnink voor de sleutel van het papierhok. 

Haar mailadres is: jomion17@planet.nl. 

 

Pleinwerkzaam-

heden 
Op zaterdag 26 augustus staat een 
ochtend gepland voor diverse plein-
werkzaamheden zodat de schoolpleinen er 
weer keurig verzorgd bij liggen op de eer-
ste schooldag. Heeft u toevallig twee 
rechterhanden?  Alle hulp is van harte 
welkom!  U kunt zich hiervoor aanmelden 
via Mijn School. Bij het agendapunt kunt u 

zich hiervoor opgeven. 

(Als u zich aan het begin van het school-
jaar al heeft opgegeven via het ouder-
hulpformulier, hoeft u zich niet nogmaals 
op te geven, maar ontvangt u een aparte 

uitnodiging via de app) 

 

mailto:ibr@sterrenpaletvco.nl
mailto:jomion17@planet.nl
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Afscheid  
Met het einde van het schooljaar is ook 
het definitieve afscheid van juf Riny, 
meester Tobias, juf Susan en juf Maureen 
een feit geworden. Wat was het gisteren 

een gezellige dag.  

Riny,Tobias, Susan en  Maureen, heel veel 
geluk in de toekomst! Wat zullen we jullie 

missen! 

 

Afscheid 1 

Stop het jaar is op! 

Dit is de titel van het slotlied uit Tref-
woord. 
Het schooljaar is op voor de kinderen en 

voor mij het schoolleven. 

Bedankt: 
 

 Groep 1-2b, wat hebben wij samen een 

leuk schooljaar gehad! 

 Collega’s, voor de fijne samenwerking. 

 Mijn duo collega Lynn. Jij moest dit jaar 
wel heel vaak een feestje voor mij or-

ganiseren! 

 Ouders en verzorgers, voor het fijne 

contact. 

 Iedereen, voor het afscheidsfeestje van 

gisteren! 

 Enz., enz., enz.. 

Vanaf deze plek wens ik iedereen een 

fijne vakantie en het allerbeste toe. 

Tot ziens!                                            

Riny 

 

 

Afscheid 2 

Tja, en dan is het zover! Na 42 jaar ga ik 
afscheid nemen van het onderwijs. Op 1 
augustus ga ik officieel met pensioen. 
Eerst lekker uitrusten, op vakantie en 
dan......... De agenda begint al aardig vol 
te lopen dus vervelen zal ik me zeker niet. 
Iedereen van het Sterrenpalet, kinderen, 
collega's en ouders wens ik het allerbeste 
toe voor de komende jaren. Een drukke, 
maar ook leuke tijd van verdere samen-
werking, een nieuw schoolgebouw en het 
plannen maken voor een nog zonniger 
toekomst voor alle kinderen op het Ster-

renpalet. Het ga jullie allemaal goed! 

Tobias 

 

Afscheid 3 

Dit was helaas al weer de laatste week 
dat ik op het Sterrenpalet werk, de tijd 
ging veel te snel! Vanaf december 2016 
heb ik met veel plezier groep 3 gedraaid, 
samen met Micha. Ik heb enorm genoten 
van alle contacten met de kinderen, 
ouders en collega's. Na de vakantie begin 
in met een nieuwe uitdaging, ik heb de 
kans gekregen om een traineeship te vol-
gen (een vaste baan met daarbij een 
opleiding). Ik wil jullie dan ook allemaal 
van harte bedanken voor de leuke en leer-
zame tijd op het Sterrenpalet. Wie weet 
zien we elkaar nog eens, dat zou leuk 
zijn. Maar voor nu vooral een fijne vakan-

tie! 

Susan 

 

Afscheid 4 

Hoi iedereen, 
De tijd is voorbij gevlogen. En het is al-

weer tijd voor mij om afscheid te nemen. 

Ik heb met ontzettend veel plezier op het 

Sterrenpalet gewerkt. 

Ik wil dan ook alle collega’s en ouders 
bedanken voor de hulp, de gezelligheid en 

het praatje. 

Maar vooral de kinderen van de instroom-

groep: ik ga jullie missen!!  

Liefs, Maureen 

 

 

 

 

 

Bedankt ouders !!!!  
Via deze weg willen we alle ouders bedanken die 
dit jaar hebben geholpen. Zonder jullie hadden we 
niet die leuke uitstapjes kunnen maken of naar de 
bieb kunnen gaan. Ook bedankt voor het schoon-
maken van alle spullen in de klas. We kunnen zo 
weer fris (over 6 weken) het nieuwe schooljaar 

beginnen. Ouders heel hartelijk bedankt!!! 
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Terugblik afscheid groep 8 
In een brandweerwagen, op de motor, met een tractor, in een Audi, per skateboard, in een bus, in een vrachtwagen en in een 
gave Camaro kwam groep 8 gehuld in prachtige jurken en pakken dinsdagavond op school aan. Het afscheidsgala van hen was daar-
mee begonnen.                                                                                                                                                                          
Na de gebruikelijke fotoshoot en het lopen over een rode loper liepen de sterren de school binnen. De zelfgemaakte afscheidsfilm 
‘008’ ging toen in première. James Bond moest ervoor zorgen dat de Banenengroep Eibergen niet zou veroveren. Na veel hilarische 
stukken heeft James Bond samen met een aantal omaatjes de groep uiteindelijk verslagen.                                                               
Vervolgens was het tijd om elke leerling in het ‘sterretje’ te zetten. Onder een luid applaus werden de kinderen in tweetallen 
naar voren geroepen. Voor in de klas vertelde meester Erik over iedere leerling een aantal dingen. Aansluitend kregen zij verschil-
lende cadeaus.                                                                                                                                                                                
Van de kinderen en ouders van groep 8 kreeg de school een prachtig cadeau. Een grote serveerplank met daarin de klassenfoto en 
alle namen in gebrand.                                                                                                                                                                             
De avond werd afgesloten met een disco en tijd om na te praten.                                                                                                                     
Een onvergetelijke avond voor groep 8, hun ouders en ons als school.                                                                                                           

Groep 8, wij hopen jullie volgend jaar regelmatig terug te zien om even bij te kletsen! 

 

Foto-cd afscheid groep 8 
Mocht u belangstelling hebben voor een foto-cd met daarop de foto's die gemaakt zijn tijdens het afscheid van groep 8 + de foto-
shoot dan kunt u zich hiervoor melden bij Mirjam Lefering door een mail te sturen naar admin@sterrenpaletvco.nl. In verband met 
de vakantiestop van Mijn School liever geen bericht via Mijn School.  Donderdag 31 augustus kunt u de cd ophalen bij Mirjam of 

Mark (aan de Huenderstraat) tegen inlevering van een envelop met €5,00. Dit geld zal weer worden besteed aan het afscheid van 

de volgende groep 8. 

Een filmverslag, gemaakt door de opa van Lars, is te vinden via https://www.youtube.com/watch?v=ZASQbMgKnWY 

 

Terugblik Open Huis Klaashofweg  
Afgelopen zaterdag was er een Open Huis op locatie Klaashofweg. Met trots hebben wij aan belangstellenden het nieuwe kin-

derdagverblijf en de BSO laten zien. Het kinderdagverblijf heeft een fris en licht uiterlijk gekregen. 
Er zijn diverse leuke materialen aangeschaft om de kinderen motorische- en cognitieve ontwik-
kelingen door te laten maken. Het slaapgedeelte straalt rust uit door de lichte kleuren en inrichting. 

In dit gedeelte staan 4 bedjes waarin onze kleinste aanwinsten een lekker dutje kunnen doen.  

Grote veranderingen voor de BSO zijn onder andere de bioscoop en een speelhal met tafeltennista-
fel. Naast deze veranderingen is er nieuw materiaal aangeschaft om mee te knutselen en bouwen. 

Ook is er nieuw buitenspeelmateriaal aangeschaft.   

Aan het einde van de zaterdag konden we tevreden terugkijken op het Open Huis. Er zijn zo’n 25 
belangstellende gezinnen geweest. Uiteraard hopen we dat de bezichtigingen leiden tot een aantal 

nieuwe aanmeldingen. Mocht u interesse hebben om het kinderdagverblijf en de BSO eens te bezichtigen en/of meer informatie 

willen over de opvang, neem dan gerust contact met ons op.  

 

Nieuws vanuit de BSO  
De BSO sloot haar thema knallend af met een heuse kinderdisco vanuit het thema ‘Muziekfreak’. BSO-
medewerker en dj Rogier Assink verzorgde een uitgebreide discomiddag voor alle kinderen van 4-12 jaar. 
Mooie lichten, goed geluid en een heuse rookmachine maakten de  middag spectaculair  voor  de      
kinderen.  
Naderhand gaf Rogier ook nog een dj-workshop en mochten de kinderen hun eigen muzikale tal-

enten uitoefenen op professionele dj-apparatuur.  

De BSO sluit hiermee haar schooljaar af en bereidt zich voor op de vakantieprogrammering.                                

De gehele programmering vindt u terug in de bijlage. 

 

Terugblik schoolfeest 
Wat was het gisteren een leuke, gezellige dag. De kinderen hebben in allerlei workshops muzieklessen gehad. De finale was een 
heus optreden op het schoolplein. Wat leuk dat hier zoveel ouders bij aanwezig konden zijn en wat hebben de kinderen het alle-
maal goed gedaan! Wij willen alle ouders die ons hebben geholpen met de organisatie en die voor de lekkere hapjes hebben ge-

zorgd, in het bijzonder de ouderraad, heel hartelijk bedanken! 

mailto:admin@sterrenpaletvco.nl
https://www.youtube.com/watch?v=ZASQbMgKnWY
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Peuterreport 
Bij de peutergroep werken we over het thema Zomer 
Hierbij staan er verschillende boekjes centraal: Dikkie op het strand, Bobbi gaat op vakantie en Boer Boris gaat naar zee. 
De kinderen genieten van de verhalen tijdens de kringmomenten. Door het herhalen van de verhalen maken de peuters de zin-
nen steeds meer af en weten ze precies wat er komen gaat. Dat zorgt voor een leuke interactie tijdens de kringmomenten. 
Natuurlijk komen er dan ook verhalen van thuis aan te pas.  
De één gaat op vakantie met het vliegtuig, de ander gaat naar het strand weer een ander gaat met tent of heeft zelfs een 
nieuwe tent gekocht. 
Genoeg te vertellen dus over de vakantie! 
Tijdens de kringmomenten bieden wij verschillende spelletjes aan. 
Zo spelen de peuters het emotiespel. De emoties blij, bang, boos en verdrietig komen sterk naar voren in het boek van Dikkie 
Dik. 
Om de beurt komen de peuters aan de beurt en mogen ze een emotie benoemen en hier een kaartje bij leggen. Aan tafel ti-
jdens het spelen, mogen ze samen het spelletje oppakken. 
Dit gaat erg goed, leuk om te zien hoe dit zelf onderling met elkaar spelen. Knap hoor! 

Verder tellen wij in de kring ijsbolletjes, leren ze over kleuren en vormen en spelen we “wat is weg?”.  

We hebben veel geknutseld. Er zijn zonnen geknipt en geplakt, strandballen geplakt, het strand is nagemaakt met echt zand 
en de peuters maakten krabben met hun handen. Er werden ijsbolletjes gestempeld en geteld en badpakken en zwembroeken 
gekleurd. 
Ook maakten we echt ijsjes. Aan tafel gingen we oefenen met fruit snijden. Dat is gaaf! 
Als alle stukjes fruit klein zijn gemaakt, werden ze in de ijsvormpjes gestopt. 
Hier deden we een klein beetje spa fruit bij en dan met zijn allen naar de diepvries om ze erin te doen. 
Afgelopen dinsdag hebben we samen met de peuters al even gespiekt en de ijsjes zijn al helemaal klaar om op de laatste 

schooldag opgesmikkeld te worden. Dat wordt smullen! 

Om het nog leerzamer te maken krijgen alle peuters een ijsklontje. 
Wat gebeurd er met ijs als je het uit de diepvries haalt? Dat smelt. 
Aan het eind van de ochtend kijken we gezamenlijk wat er met de ijsklontjes is gebeurd, inderdaad ze zijn gesmolten, maar 

het water is nog wel koud. Zo leren  we over warm water, koud water en ijs. 

Verder hebben wij afgelopen weken ook vooral genoten van het heerlijke zomerweer. 
Even goed insmeren eerst en dan lekker buiten spelen! 
Buiten speelden we met water; we maakten soep en modder. Heerlijk kliederen! 
Ook bouwden we samen zandkastelen en telden we samen hoeveel er stonden. 
Er werd een schat begraven in de zandbak om vervolgens de week er op te bekijken of deze er nog ligt. 
JA JIPPIE!! Gevonden.                                                                                                                                                            
Deze maand hebben wij afscheid genomen van Dylano en Yelte. 
Bedankt voor alle gezellige speeluurtjes samen. Wij wensen jullie heel veel succes en leerplezier bij de kleuters.                          
Namens ons zelf en de peuters wensen wij iedereen een hele fijne zomer toe, met veel waterpret, zon en natuurlijk ijs. Ook 
de peuters gaan genieten van 6 weken vakantie.                                                                                                                        

Zomerse vakantiegroetjes, Inge, Cora en Daniëlle 

Al onze foto’s kunt u bekijken in ons online album. 

https://myalbum.com/album/VYMoMH55DGOM
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Start nieuwe 

schooljaar  
Uiteraard kunnen we nu nog maar aan 
één ding denken: de zomervakantie. 
Maar toch kijken we alweer een stukje 
de toekomst in. Het nieuwe schooljaar 
start op maandag 28 augustus. Dit jaar 
starten we gezamenlijk? met alle kin-
deren en, voor zover u daartoe in de 
gelegenheid bent, met u als ouders. We 
willen u daarom ook om 8.15 uur uitno-
digen aan de Huenderstraat. We ver-
wachten ook groep 6, 7 en 8 om 8.15 u. 
op de fiets aan de Huenderstraat. Na 
een gezamenlijke opening staat voor u 
een kopje koffie klaar. Daarna begint 
voor alle kinderen een gezamenlijk 
programma voor de rest van de dag, 
waarbij er ook aandacht is voor de ei-

gen groep. Tot 28 augustus!  

 

Luizencontrole  
Op woensdag 30 augustus vindt de eer-
ste luizencontrole van het nieuwe 
schooljaar plaats. Denkt u eraan om 
dan geen ingewikkelde staarten/ vlech-
ten en teveel gel in de haren van uw 

kind(eren) te doen? 

 

Welkom 
Na de zomervakantie verwelkomen we: 

In groep 1A: Vienna Stegeman, Jashley 

Beukhof 

In groep 1B: Den Bleumink, Sanne Gee-

link, Tobias Zoerink 

In groep 1C: Tijn Rupert, Jessey Wa-

ning, Maas Ebbers, Lex Wissink 

In groep 5: Elize Verschuur en Marco 

ten Thije 

In groep 7: Ilse Velthuis en Line Hooge-

wind. 

Welkom allemaal! Wij wensen jullie 
allemaal een heel fijne tijd op het Ster-

renpalet toe! 

 

 

Jarig 
In de zomervakantie en de eerste twee 

schoolweken zijn jarig: 

15-07  Stef Brons uit groep 2B                      
16-07  Jessey Waning                                    
17-07  Yinthe Meijer uit groep 5                     
18-07  Mark KösterHenke, conciërge              
19-07  Lynn ten Harkel uit groep 6                  
20-07  Tess Brons uit groep 4                           
20-07  Danischa Wijnstra uit groep 4                
20-07  Evan Manzi uit groep 3                  
20-07  Mathijs Segurson uit groep 2B               
20-07  Leonie Segurson uit groep 2B                
22-07  Julius te Spenke uit groep 3                 
23-07  Den Bleumink                                         
25-07  Laura Schopman, leerkracht van 
groep 6                                                             
25-07  Alyssia Vaags uit groep 5                          
25-07  Maas Ebbers                                              
27-07  Kiki Meijer uit groep 8                            
27-07  Meagan Felix uit groep 2A                       
27-07  Davin Boomsma uit groep 1B                      
29-07  Dex Maarse                                             
30-07  Cato Vervelde uit groep 8                      
01-08  Marnix Boshuis uit groep 1A                    
02-08  Tygo Haaksema uit groep 1A                  
03-08  Yari Huinink uit groep 6                        
05-08  Eva Ormel uit groep 8                             
05-08  Merle ter Mors uit groep 8                      
09-08  Maartje Hofstede, leerkracht van 
groep 5                                              
11-08  Moos Penterman uit groep 5                 
11-08  Silke Kruisselbrink uit groep 2A             
12-08  Lex Wissink                                             
15-08  Nils Bisschop uit groep 1A                        
19-08  Sanne Geelink                                           
21-08  Trudie Schokkin, leerkracht van 
groep 1-2A                                                         
22-08  Joyce van den Berg uit groep 5        
25-08  Mitch Kersten uit groep 3                       
26-08  Jarno ten Harkel uit groep 8                   
26-08  Marin Eppink uit groep 2A                      
28-08  Tobias Kwant, leekracht van 
groep 7                                                              
29-08  Kathy Sprenkeler uit groep 7                  
02-09  Elsa Manzi uit groep 2A                           
03-09  Plien Wegdam uit groep 4                   
03-09  Anouk te Brake uit groep 3                    
03-09  Milan Geuting uit groep 3                       
06-09  Jashley Beukhof                                     
07-09  Yoran Schippers uit groep 5                      

07-09  Iris Kruisselbrink uit groep 4   

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even in uw 

agenda note-

ren...  

 Maandag 28 augustus  Eerste 

schooldag + koffie-inloop 

 Maandag 28 augustus  GEEN gym 

 Maandag 28 augustus  Rapporten 
inleveren (als u dit nog niet heeft 

gedaan) 

 Woensdag 30 augustus Hoofdluis-

controle 

 Vrijdag 1 september Bandenplak-

les groep 8 (fiets mee) 

 Woensdag 6 t/m vrijdag 8 septem-

ber Kamp groep 8 

 Vrijdag 8 september Letterpalet 1 

 Maandag 11 september Groeps-

informatie-avond 

 Woensdag 13 september Papier-

container  

 Dinsdag 17 oktober Schoolfoto-

graaf 

 

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet 
eveneens  een flyer van Odival 
plus het zomerprogramma van de 

BSO. 

 

Fijne vakantie! 
Voor nu sluiten we voor 6 weken de deuren 
van school. We wensen jullie allemaal een 
zonnige vakantie toe, thuis of elders ! We 
hopen elkaar in gezondheid weer op maandag 

28 augustus a.s. te ontmoeten !  


