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Herfstvakantie 
Komende week, van 23 t/m 27 oktober, is 
de school gesloten wegens de herfstvakan-

tie. 

Iedereen een fijne vakantie gewenst!              
Op maandag 30 oktober hopen we elkaar 

weer terug te zien op school. 

 

Luizencontrole  

Op woensdag 1 november vindt de luizen-
controle plaats.                                  
Denkt u eraan om dan geen ingewikkelde 
staarten/vlechten en teveel gel in de 

haren van uw kind(eren) te doen? 

Uitnodiging   

koffie-inloop 
Op maandag 6 november 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 on-
derbouw en ouders van de bovenbouw rond 

de koffie/thee te ontmoeten. 

 

 

 

 

 

Nationaal  

schoolontbijt 
Op woensdag 8 november doen wij mee 
aan het Nationaal schoolontbijt. Op deze 
morgen gaan de kinderen gezamenlijk in 
hun eigen klas ontbijten. Uw kind hoeft 
thuis niet te ontbijten. Alle kinderen 

blijven buiten tot de bel van 8.10 u gaat.  

Wilt u zorgen dat uw kind op deze dag 
een plastic tas mee heeft met daarin een 
bord, beker en bestek, alles voorzien 
van naam.                                                            
Voor de ochtendpauze moet wel fruit en 

drinken worden mee genomen.  

 

Herfstvakantie 

2018 
De data voor de herfstvakantie van vol-
gend schooljaar zijn bekend. Deze zal 
van maandag 22 tot en met vrijdag 26 

oktober 2018 zijn. 

 

Zwanger  
We kregen deze week nóg een            
heugelijk bericht, dit keer van juf 
Marian: In april wordt Willem een grote 
broer! Juf Marian, Marc en Willem, van 
harte gefeliciteerd en we wensen je een 

voorspoedige zwangerschap! 
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Uitnodiging 10-minuten-gesprekken 
Op donderdag 9 november vinden de 10-minuten-gesprekken plaats. Als de leerkracht in deze periode niet op huisbezoek komt, 

ontvangt u hiervoor via Mijn School vandaag een uitnodiging (onder Oudergesprekken).  Aanmelden kan t/m vrijdag 4 november. 

Een veelgehoorde klacht is dat ouders niet kunnen controleren of de afspraak ook daadwerkelijk is ingepland. Dit kunt u control-
eren door, nadat u zich heeft aangemeld voor de gesprekken, daarna even uit te loggen en vervolgens opnieuw in te loggen. Dan  

krijgt u te zien op welk tijdstip u een afspraak heeft gemaakt. 

In het geval u meer kinderen in één groep heeft: u krijgt één uitnodiging, gekoppeld aan één van uw kinderen, voor een gesprek 

van 20 (bij 2 kinderen) of 30 (bij 3 kinderen) minuten, waarbinnen de gesprekken voor beide/alledrie de kinderen plaatsvinden.   

 

Als u vragen heeft over de motorische ontwikkeling van uw kind(eren) en/of de gymlessen, dan kunt u zich opgeven bij Juf Jeanet 
voor een extra 10-minuten-gesprek met haar. Dit kunt u doen door Jeanet een mail te sturen, haar mailadres is: 

j.habers@sterrenpaletvco.nl. We proberen deze gesprekken aan te laten sluiten bij de andere. 

 

Ook voor de baby’s en peuters is het mogelijk om een 10-minuten-gesprek aan te vragen. We proberen ook die te organiseren 
tegelijk met de andere 10-minuten-gesprekken op donderdag 9 november. Wilt u zich hiervoor opgeven, dan kan dat door een mail 

te sturen naar d.karel@sterrenpaletvco.nl. Mocht dat niet lukken, dan plannen zij met u een ander moment hiervoor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEP 
Wij willen alle oud-leerlingen van de Driesprong, Willem Sluiterschool of Julianaschool 
oproepen om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de reünie die wordt gehouden op 

zaterdag 26 mei 2018. 

 

Een papieren versie van de uitnodiging is verkrijgbaar op school voor diegenen die deze 

willen uitdelen. U vindt ook een exemplaar op Mijn School onder Documenten. 

Zegt het voort, zegt het voort!  

Voor vragen en/of suggesties kunt u mailen naar Jeanet: j.habers@sterrenpaletvco.nl of 

d.bouwmeester@julianavco.nl 

 

Voor wie over Facebook beschikt: houdt de Facebookpagina in de gaten voor updates en 
achtergrondinformatie! En like onze pagina zoveel mogelijk in de hoop zoveel mogelijk 

oud-leerlingen te bereiken. 

 

Gezocht 
De reüniecommissie is nog op zoek naar mensen die mee willen helpen en de mouwen 

willen opstropen op zaterdag 26 mei 2018  

Ook is de commissie op zoek naar klassenfoto’s uit de oude doos. U kunt deze op school 

laten digitaliseren door Mark of Mirjam. 

mailto:j.habers@sterrenpaletvco.nl
mailto:d.karel@sterrenpaletvco.nl
mailto:j.habers@sterrenpaletvco.nl
mailto:d.bouwmeester@julianavco.nl
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Ontruimings-

oefening 
Maandag 9 oktober was het opeens zover: 
de onverwachtse ontruimingsoefening 
werd gehouden.                                                    
Het was wel een beetje spannend, want 
beneden stond een apparaat dat een 
beetje rook maakte.                                               
Het leek net echt. Gelukkig hadden de 
kinderen 
snel 
door dat 
het nep 
was.                       
Alle 
groepen 
waren 
op tijd 
op de 
verzamelplek. Alle ramen en deuren 
waren dicht.                                                                      

Het bedrijf was zeer tevreden!              

We hopen natuurlijk dat we het nooit in 
het echt hoeven toe te passen, maar de 
kinderen en de leerkrachten weten pre-
cies wat ze moeten doen en dat is voor 

ons een fijne gedachte! 

 

Fietscontrole 
Woensdag 18 oktober was de fietscontrole 
en zijn de fietsen van de groepen 5 t/m 8 
weer gecontroleerd.                              
De verkeersouders hebben dit met 2 man-
nen van VVN en 1 van Bleumink fietsen-
maker gecontroleerd.                              
Er moesten 94 fietsen gecontroleerd 
worden, hiervan waren er 11 niet goed. 
Bij deze fietsen moet er een nieuwe bat-
terij in de lamp of was de bel defect of 
afwezig. Bij 7 leerlingen moet de fiets nog 
gekeurd worden. De rest heeft een OK-
sticker gekregen.                                      
Woensdag 1 November worden de fietsen 
van leerlingen die niet goed waren nog 
een keer gecontroleerd en kunnen ze als-
nog een OK-sticker krijgen.                                  
Het gaat om de veiligheid van ieder kind 

in het verkeer!    

 

 

Voorleeswedstrijd 
Wie worden de voorleeskampioenen van het Sterrenpalet? 

De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen meedoen aan de voorleeswedstrijd. In elke 
klas wordt op donderdag 9 november (2e week na de herfstvakantie) de voorronde 
gehouden. Uit elke groep komen twee winnaars. Zij lezen op donderdagavond 16 
november in de finale het verhaal nogmaals voor. Een echte jury maakt dan aan het 
eind van de avond de winnaars van elke groep bekend. De finale vindt plaats op de 
bovenbouwlocatie (Beukenlaan 1) in het lokaal van groep 8. Vanaf 18.45 uur staat de 
koffie, thee en ranja klaar. Stipt om 19.00 uur start te finale. De verwachting is dat 

het tussen 20.00 en 20.30 uur afgelopen is.  

U komt toch ook om de ontknoping van de voorleeswedstrijd mee te maken? 

Een aantal voorleestips: 

Lees rustig voor, spreek duidelijk, kijk af en toe de zaal in en verspreken is niet erg. Goed ademhalen en opnieuw beginnen. 

 

Schoolfotograaf 
Afgelopen dinsdag zijn alle kinderen op de foto gekomen bij de schoolfotograaf. 

Dat was dit jaar een extra grote organisatie, omdat alle kinderen van de verschillende locaties op één locatie (aan de Klaashof-

weg) op de foto gezet moesten worden. 

Het was daarom heel fijn dat wij hulp kregen vanuit de ouderraad! Debora, Rebecca en Miranda heel hartelijk dank voor jullie hulp 
en ook Petra en dochter Amber heel hartelijk bedankt! Dankzij jullie hulp kwamen alle kinderen keurig netjes op de foto en ver-

liep het lopen van en naar de verschillende locaties perfect. 

De fotograaf die eerst de leerlingen van de Juliana op de foto heeft gezet, kwam in de 
loop van de ochtend naar de Klaashofweg en vanaf dat moment ging het fotograferen 

erg snel. Hierdoor liepen we zelfs voor op het schema! 

Volgend schooljaar hopen we alle leerlingen onder 1 dak te hebben en dan zal de 

schoolfotograaf minder organisatie kosten. 
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Afsluiting Kinderboekenweek  
Gouden Griffel en Gouden Penseel 

Zoals in het vorige Letterpalet al verteld, mochten de kin-
deren van de groepen 6, 7 en 8 tijdens de Kinderboeken-

week een eng/spannend verhaal afschrijven en illustreren.  

Wat hebben ze hun best gedaan en wat een spannende 

verhalen hebben we kunnen lezen! 

Donderdag 12 oktober heeft juf Ineke in elke groep een 

Gouden Griffel en een Gouden Penseel uitgereikt.  

Alyssa & Jens (groep 6), Fleur & Lynn (groep 7) en Marlies 

& Kathy (groep 8), van harte gefeliciteerd! 

 
 

 

Terugblik info-uur 
Het was fijn dat er een heel aantal ouders aanwezig was tijdens het eerste info-uurtje. Bedankt 

voor uw komst! 

Tijdens het eerste deel presenteerden de MR en OR hun jaarverslagen. Deze kunt u bij het uitko-

men van dit Letterpalet vinden onder ‘Mijn Documenten’.   

U ontvangt zo snel mogelijk een verslagje van de uitleg over Mijn School. Mocht u daarover nog 

vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag! Geen vraag of opmerking is teveel... 

Info-uur 14 november 
Het volgende info-uurtje staat gepland op dinsdag 14 november. Monique L’Hoir van de GGD komt om u en ons te informeren over 
‘gezonde (op)voeding’. Ze geeft informatie die aansluit bij het programma Leef Wijs, waarmee we in de klassen werken. Tijdens 
de avond krijgt u tips voor het gezond opvoeden van uw kinderen op het gebied van voeding, slaap, beweging, enzovoort. Miss-

chien heeft u hier wel vragen over, die die avond beantwoord kunnen worden.  

Tijd: 19.30 – 20.30 uur. Plaats: Huenderstraat. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar! (En ook na die tijd is er koffie en thee, ook 
i.v.m. onderstaand aansluitende info-moment). Om te weten hoeveel koffie en thee we moeten zetten, is het fijn als u zich aan 
wilt melden. Dit kan onder de ‘Agenda’ van ‘Mijn School’ bij deze activiteit door de aanmeldknop aan te klikken. Van harte 

welkom!  

Extra Info Kleuterouders 
In januari begint Lisa Brons, zus van Stef Brons, op school, en wel in groep 1/2B. Haar eerste wendag is op woensdag 1 november 
na de herfstvakantie. Lisa heeft een longaandoening waarvoor ze zuurstof toegediend krijgt middels een slangetje in haar neus 
(een neusbrilletje), dat gekoppeld is aan een zuurstoffles. Hier is ze afhankelijk van. Daarom zal er, als zij op school is, iemand 

van de kinderthuiszorg bij haar zijn, om zorg te dragen voor de begeleiding en verzorging hiervan.  

Graag willen we de ouders van de kleutergroepen ook informeren over de begeleiding van Lisa en de aanwezigheid en rol van de 
Kinderthuiszorg in de klas. Hiervoor organiseren wij een info-moment op dezelfde avond als bovengenoemd info-uur, op dinsdag 14 
november van 20.45 – 21.30 uur. Er is dan, zoals altijd, ook ruimte voor vragen. Het zal fijn zijn, als u erbij kunt zijn. Van harte 

welkom!  

Vanaf 20.30 uur (tussen de beide info-momenten door) staat de koffie en thee klaar! Om te weten hoeveel koffie en thee we 
moeten zetten, is het fijn als u zich aan wilt melden voor dit info-moment. Dit kan onder de ‘Agenda’ van Mijn School bij deze 

activiteit door de aanmeldknop aan te klikken.   
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Blij dat ik glij 
De Eibergse Sport Federatie organiseert 
ook dit jaar voor de kinderen van de 
groepen 7 en 8 "Blij dat ik glij". Hier 
kunnen de kinderen beter leren schaat-
sen in vier weken. Voor meer informatie 
verwijzen u naar de flyer die u kunt 
vinden onder Documenten. Vanwege het 
geringe aantal opgaven, brengen we 

deze flyer nogmaals onder uw aandacht. 

Herinnering 

parkeeroverlast 
Opnieuw kregen we de klacht dat er 
auto’s voor de inrit van buren gepar-
keerd blijven worden. Nogmaals willen 
wij u vragen erop te letten dat dit niet 
gebeurt. Een goede buur… vult u zelf 
maar in. Bij voorbaat dank voor uw 

medewerking!   

 

Beweeg Wijs 0-4 
In de vorige nieuwsbrief las u bij het ‘Nieuws van de opvang’ dat we bij onze jongste kinderen ook met Beweeg Wijs zijn begon-

nen. Graag laten wij u weten wat dat inhoudt:  

Ieder kind heeft behoefte aan  speelmomenten, zeker ook de allerjongste doel-
groep van 0-4 jaar. Met de interventie “Beweeg Wijs, spelen en bewegen voor en 
door het jonge kind” zorgen wij voor extra beweegtijd bij de kinderopvang, met 
een gericht speel- en beweegaanbod.                                                                                                 
Mede hierdoor leert de jongste doelgroep beter spelen en bewegen. Aan de hand 
van beweegkaarten wordt er gezorgd voor uitdagende, laagdrempelige activitei-
ten. Dit zorgt voor nog meer plezier in het spelen en bewegen en draagt bij aan 
een verbetering van de motorische vaardigheden en een gezonde leefstijl.                                                                                                                                                                            
Ouders worden hierbij betrokken en ondersteund, daar waar nodig  door kinder-
fysiotherapeut Ina Gewald. En om het belang van voldoende beweging en de posi-
tieve invloed daarvan op de sociale, emotionele en motorische ontwikkeling van 

kinderen te onderschrijven.   

Zo stimuleren wij de kinderen door met diverse thema’s aan de slag te gaan: 

Evenwicht, ruimtelijke oriëntatie, de oog-hand-coördinatie, fijnmotorische vaardigheden, natuurlijk spelen, circus, etc.    

Robin ter Maat en Jeanet Habers zijn vanuit  Beweeg Wijs, net als op school, de speelcoaches, in samenwerking met de kin-

deropvangbegeleiders.  

Dat betekent dat er nu een doorgaande lijn gecreëerd is v.w.b. het stimuleren van spel en beweging voor alle kinderen van 0-12. 

Een meerwaarde voor ieder kind!  

 

 

De gastleraar was vandaag ziek, 
maar dankzij juf Jeanet hebben wij 
toch gevolleybald !  

 

Bijlagen 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

 jaarverlag MR 

 Jaarverlag OR 

 flyer Blij dat ik Glij (groepen 7 en 8) 

 flyer trick of treat spooktocht 


