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Info-uur  
Dinsdag 14 november is er weer een geza-
menlijk info uurtje met ouders van de IKC 
Juliana. Het thema is “gezonde (op)

voeding”. 

Tijd: 19.30 – 20.30 uur. Plaats: Sterrenpa-
let locatie Huenderstraat. Vanaf 19.15 uur 
staat de koffie klaar! 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 

Aansluitend van 20.45 – 21.30 uur is er 
voor de kleuterouders van het Sterrenpalet 
de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij 

het extra info-uur over Lisa Brons (groep 1-

2B) die een longaandoening heeft. 

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 activiteiten door 
de aanmeldknop aan te klikken. Van harte 

welkom!  

 

Finale voor-

leeswedstrijd 
De afgelopen week is er in de groepen 3 
t/m 8 de voorronde van de voorleeswed-
strijd gehouden. De twee winnaars van 
elke groep lezen op donderdagavond 16 
november in de finale nogmaals voor. De 
finale vindt plaats op de bovenbouwlo-
catie (Beukenlaan 1). Deze winnaars 
zijn: Leonie en Meagen (groep 3); Da-
nischa en Dean (groep 4); Iris en Plien 
(groep 5); Amara en Teun (groep 6); Fre-
deriek en Senne (groep 7) en Linde en 

Elsbeth (groep 8). 

Vanaf 18.45 uur staat de koffie, thee en 
ranja klaar. Stipt om 19.00 uur start de 
finale. De verwachting is dat het rond 

20.30 uur afgelopen is. 

Een jury maakt aan het eind van de 
avond de winnaars van elke groep be-
kend. De winnaar van groep 8 vertegen-
woordigt ons bij de finale van de regio-

nale voorleeswedstrijd. 

Komt u ook om de ontknoping van de 
voorleeswedstrijd mee te maken? Ieder-

een is van harte welkom!  
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Oud papier 

Woensdag 29 november staat de oud 
papier-container weer op het schoolplein. 
Helpt u ook dit keer mee om de container 

goed gevuld te krijgen? 

Alvast bedankt !                                

Minette Onnink 

 

Luizeninfo 
Onze leerlingen op school zijn luisvrij! 
Vorige week is er weer gecontroleerd en 
geen luis/neet gezien! Bedankt namens 
ons en de kinderen dat u minder staartjes, 
vlechtjes en gel heeft gebruikt. De volgen-
de luizencontrole is op de 1e woensdag na 
de kerstvakantie op 10 januari, 's och-
tends om 8:15/8:30 uur. Blijft u ondertus-
sen alert en blijft u uw kind wekelijks 
controleren, dan houden we onze school 

luisvrij. 

 

 

Pietengym 
Op maandag 27 november hebben de 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 Pie-
tengym in de Pickerhal. Hierdoor komen 
de gymlessen voor de groepen 6, 7 en 8 te 

vervallen. 

De kinderen van groep 8 helpen en bege-
leiden die dag de kinderen van de groepen 
1- 4 en zij worden die ochtend gewoon om 

8.15 uur in de Pickerhal verwacht. 

Gezien het grote aantal kinderen is er dit 
jaar geen mogelijkheid voor de ouders om 
te komen kijken, wel zullen er foto’s wor-
den gemaakt en op ‘Mijn School’ worden 

geplaatst. 

De kinderen van de groepen 3-4  gymmen 
van 8.45 – 10.00 uur. De kinderen van de 
groepen 1-2 gymmen van 10.30 – 11.45 

uur. 

Groep 5 heeft die middag wél gewoon 
gymles. Zij zijn om 14.15 uur terug op 
school en hoeven dus niet bij de Pickerhal 

opgehaald te worden.  

 

Sportief nieuws 
Afgelopen donderdag hebben de groepen 
5,6,7,8 een basketballes gehad van bas-
ketbalvereniging de Pickerreds ter voorbe-

reiding op het scholentoernooi. De 

Deze les vindt volgende week nog een 

keer plaats tijdens de gymlessen. 

Basketbaltoer-

nooi 
Op woensdagmiddag 13 december is het 
basketbaltoernooi voor leerlingen van de 

groepen 5 t/m 7. 

De kinderen die hier-
aan willen meedoen, 
kunnen zich hiervoor 
opgeven bij hun leer-

kracht. 

 

Terugblik Nationaal Schoolontbijt  
Afgelopen woensdag hebben we met alle leerlingen genoten van een lekker ontbijt. Dit gebeurde op initiatief van de organisatie 
van Het Nationaal Schoolontbijt om het belang van een goed, dagelijks ontbijt te onderstrepen. Dit ontbijt is mede mogelijk ge-
maakt door Plus Koenders. Wij willen hen en alle ouders die hebben geholpen bij de voorbereiding of op de dag zelf heel hartelijk 

bedanken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de verkeersouders 
Op 1 November hebben we de hercontrole gedaan van de fietsen. Er zijn 15 van de 18 fietsen gecontroleerd. Er kregen 14 fietsen 
een oké-sticker omdat ze alsnog  goedgekeurd zijn.  Licht in het donker hebben op de fiets is zo 

belangrijk. Wel fijn dat er zoveel fietsen goed zijn gekeurd! 

Dinsdag 7 November hebben de leerlingen van groep 4 verkeersles gehad. We hadden een oude 
kapotte fiets om te laten zien wat er niet goed aan was en wat er kan gebeuren als je geen 
goede fiets hebt. We hebben ook een goede fiets laten zien. We hebben het kaartje gebruikt 
die ze ook krijgen bij de fietscontrole volgend jaar. Ze konden dan zelf zien of iets goed was. 
Ook gingen ze het papierhok in om met lampjes op reflectoren te schijnen. Waarom het belang-
rijk is om reflectoren op de fiets te hebben maar ook in het donker om je zichtbaar te maken. 

Anja, bedankt voor het helpen deze middag! 

De verkeersouders 
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Geboren 
Aboud heeft pas een zusje gekregen! Zij 
heet Mila. We zijn heel blij voor Aboud en 
zijn ouders. Van harte gefeliciteerd en 

samen veel geluk gewenst! 

 

 

 

 

Geboren 
Tess Jade en Tyco Ketterink hebben twee 
zusjes gekregen! We zijn heel blij voor de 
familie met de geboorte van hun zusjes en 
dochters Ashley en Jaylinn. Van harte ge-

feliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
In groep 1-2C verwelkomen we Fayèn 
Raamsteeboers. (We wensen jou, samen 
met jouw ouders, een heel fijne Sterren-

palettijd toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
In het vorige Letterpalet ontbrak bij de 
definitieve versie per ongeluk de laatste 
bladzijde. Daarop stonden de jarigen ver-
meld. Alsnog noemen wij de jarigen van 

de afgelopen weken:  

21-10  Jelle Roessink uit groep 5                         
22-10  Noémi Maclean uit groep 4                       
22-10  Jula Boerhof, kinderopvang                       
27-10  Britt ten Have uit groep 8                          
29-10  Elize Verschuur uit groep 5                         
30-10  Stef Klein Tuente uit groep 4                    
31-10  Lotte Ormel uit groep 4                              
01-11  Eline van Os uit groep 3                             
03-11  Jens Koldeweij uit groep 6                         
04-11  Lars ten Berge uit groep 8                             
08-11  Marian Woolderink, leerkracht 
groep 7                                                            

Allemaal alsnog van harte gefeliciteerd!  

Deze week en volgende week feliciteren 

we op : 

11-11 Sil Wissink uit groep 8                                    
12-11 Tess Ketterink uit groep 2C                        
12-11  Fleur Meersma uit groep 7                           

19-11  Lise Brons uit groep 4 

Allemaal een heel fijne verjaardag toe-

gewenst!  

 

 

Sinterklaas 
Op dinsdag 5 december viert Sinterklaas zijn verjaardag. Natuurlijk ook bij ons op school. We verwachten hem om 8.15 uur aan de 
Huenderstraat. U bent van harte welkom bij de ontvangst. Eerst gaat Sint naar de kleutergroepen (tijden voor de verschillende 
groepen volgen zo spoedig mogelijk), waarbij de ouders van de kleuters van harte welkom zijn. Helaas kunnen er geen broertjes of 
zusjes bij het feest zijn i.v.m. het programma. Foto’s worden gemaakt, waarbij we het verzoek hebben dat u uw fototoestel en/of 
mobiel dan niet gebruikt. Na het feest zijn de foto’s te downloaden via onze website en/of Mijn School. Na zijn bezoek aan de 
kleutergroepen gaat Sinterklaas naar de groepen 3,4 en 5 en na de lunchpauze brengt hij ook een bezoek aan de Beukenlaan. De 
kleuters zijn dit jaar om 10.30 uur vrij, een half uurtje later dan we eerder hebben vermeld, omdat we nu drie kleutergroepen 

hebben in plaats van twee, die allemaal bezocht worden door Sinterklaas. De andere groepen hebben de 'normale eindtijd'.  

De kinderen van groep 6, 7 en 8 worden om 8.15 uur met de fiets aan de Huenderstraat verwacht.  Nadat we met z’n allen Sint en 
zijn pieten hebben ontvangen, fietsen de kinderen gezamenlijk terug naar de Beukenlaan. De kinderen wordt gevraagd de gemaak-

te surprises op maandag 4 december mee naar school te nemen.  

Sinterklaas en zijn pieten gaan ook naar de opvang aan de Klaashofweg. Daar is hij van 11.30-12.00 uur in de BSO-ruimte. De kin-
deren van de baby- en peutergroep kunnen daar (eventueel met ouders) bij hen binnenlopen. Ook alle andere broertjes en zusjes 

en andere kinderen van 0-4 jaar zijn daar van harte welkom!  

Zo vieren we op ons hele IKC met iedereen de verjaardag van Sinterklaas! Wat een feest zal dat zijn!  
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Voortgang sloop 
De sloop van het voor- en achtergedeelte van ons ‘nieuwe’ gebouw gaat gestaag door! Geregeld horen we de verbazing over hoe 

snel het nu gaat en hoe groot het open terrein achter de school nu is.  

Deze maand hopen ze de sloop af te kunnen ronden, waarna zo spoedig mogelijk de bouw begint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prietpraat  

Daniëlle en een peuter rijden samen naar de opvang toe. Als ze langs rijtjeshuizen 
rijden, zegt de peuter: “Kijk, Daniëlle, die huizen zijn allemaal aan elkaar geplakt. 

Ik denk met plakband!” 

 

Een peuter tegen Daniëlle: “Mijn ranja wordt plas he?” “Ja, dat klopt,” antwoordt 

Daniëlle. “Ja en water wordt koffie he?” 
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BSO Report 

De afgelopen weken stonden in het teken van het thema ‘Bibbers in je buik’. Tijdens deze weken (inclusief vakantie) zijn we druk 
bezig geweest om diverse ‘enge’ knutselwerkjes te maken. Zo hebben we skeletten van wattenstaafjes, enge katten van ecoline, 
vleermuizen en spoken geknutseld. Ook culinair zijn we druk geweest! We hebben bijvoorbeeld spinnen gemaakt, om ze vervol-

gens lekker op te eten. Uiteraard hoorde hier iets te drinken bij: een oog op sterk water! 

Naast deze activiteiten is er ook veel bewogen. We hebben zombietikkertje gespeeld en vele pogingen gedaan om, zonder het 

spinnenweb te raken, naar de overkant te komen. Ook was er een spannend balansparcours! 

Natuurlijk hebben we ook diverse andere activiteiten gedaan. Ook dit jaar zijn we bij het politievoetbaltoernooi geweest, dat was 
heel gaaf! We zaten midden tussen de Oekraïense fans. Zij zongen constant liedjes en waren aan het klappen. De kinderen konden 
niet achter blijven en zongen vrolijk met deze supporters mee. Als beloning kreeg een aantal kinderen een leuk souvenirtje in de 

vorm van een speldje. 

Er zijn twee ‘LaQ’ middagen geweest. LaQ is complex constructiemateriaal voor kinderen in de vorm van kleine kleurrijke onder-

delen. Met dit materiaal kunnen de kinderen hun creativiteit de vrije loop laten, maar ook opdrachten uit boekjes maken. 

Rogier heeft zijn Wii nog een middagje meegenomen naar de BSO. De kinderen hebben zich prima vermaakt met een middagje 

Mario Kart! Het was groot feest in de bioscoop. Er werd veel gelachen en het ging er heel fanatiek en sportief aan toe! 

Daniëlle en Robin zijn met een aantal kinderen in Rekken geweest om bij oefeningen van de brandweer Rotterdam te kijken. Zij 
moesten allerlei rampscenario’s oefenen zoals mensen uit wrakken halen, bussen open knippen en slachtoffers helpen en branden 
blussen. Heel gaaf om eens te zien! Als kers op de taart mochten we na afloop een rondje mee in de brandweerwagen! Wij danken 

hiervoor de brandweer! 

De komende periode is ons thema ‘Herfst’. Tijdens dit thema gaan we uiteraard weer druk aan het knutselen, koken en bewegen. 

Hier vindt u al onze foto’s. Veel kijkplezier! 

Tot de volgende BSO Report! 

Dian, Diede, Daniëlle, Inge, Rogier en Robin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/5qRlN7DzOG6V


10 NOVEMBER 2017 NUMMER 5 6 

Nieuws uit de opvang 
Ook wij werkten werkten met het thema ‘Bibbers in je buik’. Het boek dat daarbij centraal stond was: Wij gaan op Berenjacht!! 
Reuze spannend, dus sommige kinderen kregen er echt wel een paar bibbers van in hun buik. 
Samen met de kinderen zijn wij ook binnen en buiten op Berenjacht geweest. 
Klimmen over tafels, kruipen onder tafels, balanceren op houten planken, sluipen door ons doolhof (zwieperderzwiep, zwieperder-
zwiep, zwieperderzwiep). 
Oh, wat was het spannend, maar samen met behulp van onze kanjers hebben we de beer gevonden. 
Dikke pret en wat gaaf! Dit avontuur moest natuurlijk regelmatig herhaald worden en er was voor sommige kinderen dan ook geen 
tijd van naar huis gaan. Geweldig! 
De kinderen hebben een prachtige beer geknutseld die bij ons op de groep hangt en ook is er met zijn allen geknutseld aan een 

prachtige grote boom. 

Tijdens kringmomenten werd er geoefend over ‘bovenover’, er ‘onderdoor’ en er ‘dwars doorheen’. 
Deze woorden komen terug in het boek. Zo mochten ze op een stoel staan, eronder kruipen, er op staan, erachter staan, er over-

heen klimmen. 

Inmiddels zijn we aan het werken over het thema ‘Herfst, blaadjes vallen’. 
Onze prachtige boom is inmiddels voorzien van geknutselde kriebelspinnen, blaadjes en mooi geverfde dennenappels. Ook staan er 
super leuke rupsen in onze vensterbank geknutseld door de kids en aan de wand hangen prachtige egeltjes. 
Tijdens de kringmomenten gaan we dennenappels tellen (hoeveel liggen er?), welke dennenappel is het grootst en welke dennen-
appel is het kleinst. Natuurlijk wordt er ook getoverd, dat blijft leuk. 
Wat is weg:  de eikel, de dennenappel, een paddenstoel of de eekhoorn? 

De kinderen leren over de herfstkleuren: geel, groen, bruin, rood, oranje. 

Afgelopen vrijdag heeft de moeder van Ryan bij ons op de groep een muziekles verzorgd over de herfst. Samen met haar gitaar 
heeft ze een leuke programma neergezet waar de peuters van mochten genieten. Heel leuk en leerzaam. De kinderen hebben veel 

geleerd over de herfst, samen gedanst en gezongen. Dank je wel Deborah voor de leuke muziekles. Wij hebben er erg van genoten! 

Uiteraard beginnen wij de dinsdagochtend en donderdagochtend nog altijd sportief met Beweeg Wijs. 
Samen met uiltje Wijs mogen de kinderen leuke en gevarieerde spelletjes gaan doen waarbij ze leren wachten op hun beurt, sa-
menwerken of alleen werken. Er wordt gesprongen als een kikker, gerend als een haas en gelopen als een schildpad.Ook gaan we 
in de tuin op spinnenjacht en heeft uiltje Wijs zich verstopt. Door op het gekleurde touw te lopen kunnen de kinderen uiltje Wijs 
weer vinden en wordt er afgesloten met een high five of een knuffel van uiltje Wijs. De kinderen genieten van het bewegen, mooi 

om te zien! 

Wij hebben afscheid genomen van Bjorn en Niene. Bedankt voor alle fijne speelmomentjes bij ons de 

groep. Heel veel leerplezier op de basisschool. 

Ons fotoalbum vindt u hier.     

Tot het volgende nieuws, groetjes Inge en Daniëlle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/wZlmjaY8RIqL

