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Spiegels en kinderen 

weerkaatsen precies het beeld, 

dat ze van ons ontvangen. 

(Hans Brändli) 

Oud papier 
Woensdag 29 november 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 !  

 

Uitnodiging  

koffie-inloop 
Op maandag 4 december is er, van   
8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop, dit 
keer weer aan de Beukenlaan. Hiervoor 
bent u allemaal van harte uitgenodigd! 
Het zou leuk zijn om elkaar als ouders 
van de onderbouw en ouders van de bo-
venbouw rond de koffie/thee te ontmoe-

ten. 

 

Sinterklaas-

surprises 
De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 
kunnen hun surprises op maandag 4 de-

cember mee naar school nemen. 

Pietengym  
     Zoals u heeft kunnen lezen in het                 

Letterpalet hebben de kinderen van de 
groepen 1 t/m 4 op maandag 27 novem-

ber Pieten-gym in de Pickerhal. Hierdoor 
komen de gymlessen voor de groepen 6, 7 

en 8 te vervallen. 

De leerlingen van groep 8 helpen bij de 
Pietengym en worden om 8.15 uur bij de 
Pickerhal verwacht. De kinderen van groep 
6 kunnen deze dag bij school worden opge-

haald i.p.v. bij de Pickerhal  

 

 

Schoen zetten 
Dinsdag 28 november mogen alle kinderen 
hun schoen zetten. We gaan die dag extra 
veel zingen, hopen dat de luisterpieten het 

horen en onze school weten te vinden. 

Willen de kinderen van de groepen 3 t/m 6 
die dag een oude schoen of laars mee naar 
school nemen?  De overige groepen hebben 
dit al geregeld en hoeven niets mee te 

nemen. 
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Kerstfeest 
Wij vieren het kerstfeest op woensdag-
avond 20 december om 18.30 uur in Het 
Spieker in Eibergen. Houdt u deze avond 
alvast vrij? Nadere informatie volgt zo 
spoedig mogelijk. Om te inventariseren 
hoeveel ouders er mee komen, willen wij 
u vragen zich via de Agenda van Mijn 
School aan te mel-
den en aan te 
geven met hoe-
veel personen u 
komt. Aan de 
hand van deze 
inventarisatie kun-
nen wij bekijken 
of er nog plek 
over is voor ande-

re genodigden. 

 

Luizeninfo 
Er zijn afgelopen week oude neten ont-
dekt in de bovenbouw. Men is al bezig met 
behandelen, dus geen paniek. Wel vragen 
wij u thuis te blijven controleren, mocht u 
dit niet al met regelmaat doen, en zo no-

dig behandelen.  

Op Mijn School, onder “Documenten” 
vindt u hiervoor het document 

‘Hoofdluis… en dan?’. 

 

 

 

Terugblik info-
uur 14 novem-

ber 
Op 14 november kwam Monique l’Hoir van 
de GGD ons vertellen over ‘Gezond (op)
voeden’. Het was een geslaagd uur, waar-
in we veel informatie ontvingen over ge-
zonde voeding, beweging, slaap, enzo-
voort. Op een nuchtere en humoristische 
manier vertelde zij hierover aan de hand 
van een powerpoint-presentatie. Om de 
informatie met iedereen te delen, stuurt 
zij deze nog naar ons op en zullen wij die 
nog onder de Documenten op Mijn School 
plaatsen. Aan het eind van de avond ont-
vingen we van haar een informatieblad 
over ‘Slaap’, die we nu al onder Mijn Do-

cumenten hebben geplaatst.  

Leuk was het dat het hele lokaal vol zat 
(bedankt voor uw komst!), waardoor het 

ook een gezellige avond was!  

Monique zei naderhand: “Ik heb nog niet 
zo vaak een ouderavond gehad, waarop 
we zoveel hebben gelachen.”. Leuk om te 

horen!  

Na het info-uur over ‘Gezond (op)voeden’ 
werd aan de kleuterouders informatie 
gegeven over de longaandoening van Lisa 
Brons, de gevolgen daarvan en de begelei-
ding die ze hiervoor krijgt. Ook hierbij zat 
het lokaal vol met ouders (en collega’s)! 
Bedankt voor uw betrokkenheid! Met el-
kaar kunnen we ervoor zorgen dat op het 

Sterrenpalet ‘elk kind mag schitteren’!   

Vooruitblik Info-

uur 17 januari 
Het volgende info-uurtje staat gepland op 
woensdag 17 januari. Juf Jeanet zal u en 
ons informeren over bewegingsonderwijs 
onder het thema “Weet wat je kind be-
weegt”.  Het belang van meer bewegen is 
allang bewezen door allerlei onderzoeks-
bureaus, maar wat is de praktijk ?  Tijdens 
dit  info-uurtje kunt u van alles te weten 
te komen over bewegen (denk hierbij ook 
aan hoe de gymles van uw kind eruit ziet; 
welke doelen zijn er?; wat houdt motori-
sche vaardigheid in en hoe wordt die ge-
test?). Ook kunt u een film bekijken die 

tijdens de gymlessen is gemaakt.  

Tijd: 19.30 – 20.30 uur. Plaats: het kleu-
terlokaal van groep 1-2A aan de Huender-
straat. 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 activi-
teit door de aanmeldknop aan te klikken. 

Van harte welkom!  

 

 
Sinterklaas 
Zoals u in het vorige Letterpalet heeft kunnen lezen, viert Sinterklaas op dinsdag 5 december zijn verjaardag. 

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 worden vóór 8.15 uur aan de Huenderstraat verwacht (met de fiets!) en 

daar verwachten we Sinterklaas om 8.15. Ook ouders zijn van harte welkom bij de ontvangst! 

Daarna bezoekt de Sint eerst de kleutergroepen, waarbij ook de ouders van de kleuters van harte welkom zijn. 
Helaas kunnen er geen broertjes of zusjes bij het feest zijn, mede i.v.m. de beperkte ruimte. We willen u 
vragen geen foto’s te maken, omdat Eric Zoerink dit in de groepen doet. Na het feest zijn de foto’s te down-

loaden via onze website en/of Mijn School.  

 Van 8.30 – 9.05 uur is Sinterklaas in groep 1-2B en staat er voor de ouders van de groepen 1-2 A en C koffie en/of thee klaar in 

de hal.  

 Van 9.05 - 09.40 uur is Sinterklaas in groep 1-2 A en staat er voor de ouders van de groepen 1-2 B en C koffie en/of thee klaar in 

de hal. 

 Van 9.40 - 10.15 uur is Sinterklaas in groep 1-2 C en staat er voor de ouders van de groepen 1-2 A en B koffie en/of thee klaar in 

de hal 

Zoals eerder bekend gemaakt zijn de kleuters vervolgens om 10.30 uur vrij. 

Sinterklaas en zijn pieten bezoeken van 11.30 -12.00 uur de opvang aan de Klaashofweg. U vindt hem 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!  

Na een korte pauze bezoekt Sinterklaas ook nog de groepen 3 t/m 8. 

De overige groepen zijn op de normale tijd vrij. 
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Basketbaltoer-

nooi 
Op woensdagmiddag 13 december nemen 
maar liefst 4 teams van onze school deel 

aan het basketbaltoernooi.  

De kinderen die hieraan meedoen, mogen 
hun brood op school eten, daarna vertrek-
ken we om 13.00 uur gezamenlijk op de 
fiets. Het is handig om iets te eten en/of 
drinken mee te nemen. Natuurlijk zijn er 
ook supporters nodig langs de lijn. Komt u 
ze aanmoedigen? Ook zijn we nog op zoek 
naar coaches. U kunt zich hiervoor aan-
melden bij de leerkracht van uw kind

(eren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep dans-

workshop 
De leerlingen van het Assink Lyceum in 
Eibergen zijn begonnen met hun jaarlijkse 
kerstactie waarbij zij geld inzamelen voor 
het goede doel. Dit jaar zamelen zij geld 
in voor de stichting Amuria. Dit is een 
kleine stichting die van het opgehaalde 
geld een school gaat opknappen in Ugan-
da. Op deze school zitten kinderen die 

gescheiden leven van hun ouders. 

De leerlingen van het Assink Lyceum moe-
ten zelf een manier verzinnen waarop zij 
zoveel mogelijk geld inzamelen voor dit 
doel.  Marinde, Marisa, Kim, Elin en Lyn 
organiseren op zaterdag 9 december een 
dansworkshop voor kinderen van 4 tot 8 
jaar in Centrum Goud in Eibergen. De ver-

goeding bedraagt € 3,50 en je kunt je 
hiervoor aanmelden via amuria-

assink@hotmail.com. 

Op Mijn School, onder 
Documenten , vindt u 
de poster die deze 
leerlingen hebben 

gemaakt. 

 

Gezocht 

Wij zijn op zoek naar de eigenaar van de-
ze kinderfiets, die al geruime tijd in ons 
fietsenhok staat. Wil de eigenaar de fiets 

mee naar huis nemen? 

 

Gevonden voor-

werpen 
In de hal van de school staat de bak met 
gevonden voorwerpen. Daarin zitten al-
weer een aantal kledingstukken en een 
schooltas. Mocht u iets missen, wilt u dan 

eens in de bak kijken? 

 

 

Veilige School!  
Elk jaar wordt in de bovenbouwgroepen het veiligheidsonderzoek gedaan. Alle leerlingen vullen anoniem een vragenlijst in over 
de sfeer en veiligheid op school en in hoeverre pestgedrag voorkomt. Een paar weken geleden is dit gedaan op zowel het Sterren-
palet en de Juliana. Vorige week ontvingen we hiervan de uitslag. Op beide scholen komt pestgedrag voor 3% voor, terwijl het 
landelijk gemiddelde 9% is! Bij een percentage onder de 4% ontvangen scholen het certificaat ‘Veilige School’. Zowel het Sterren-
palet als de Juliana mogen zich een Veilige School noemen! We zijn heel blij dat bijna alle kinderen zich veilig voelen op onze 
scholen! Dat we samen een veilige sfeer weten te creëren door het creëren van openheid naar en be-
trokkenheid op elkaar, duidelijke afspraken en regels, de inzet van Taakspel en de Kanjertraining en de 
evaluaties met de kinderen van de dag. Bij signalen van pestgedrag hanteren we gelijk een directe aan-
pak door gesprekken met alle betrokkenen, waar ook afspraken uit voortkomen en waarna we de situa-

tie samen een tijdje volgen.  

Het percentage pestgedrag dat uit het veiligheidsonderzoek is gekomen, is laag. Toch is elke pesterva-
ring er één. Daarom bekijken we ook het signaal van ieder geval vanuit het veiligheidsonderzoek. Met 

als doel dat niet bijna alle, maar álle kinderen zich veilig voelen op onze scholen!  

Vangt u gedurende het jaar van uw kind(eren) een signaal van pestgedrag op, dan horen we het graag, 

zodat we ook daar dan direct op in kunnen spelen.  

mailto:amuria-assink@hotmail.com
mailto:amuria-assink@hotmail.com
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Terugblik voorleeswedstrijd 
Vorige week was er de spannende finale van onze jaarlijkse voorleeswedstrijd.  

Alle jongens en meisjes hebben prachtig voorgelezen en dus 
stond de jury voor een moeilijk taak om van elke groep een 

winnaar te kiezen. Dat zijn uiteindelijk geworden:  

Groep 3*: Leonie 

Groep 4: Dean 

Groep 5: Iris  

Groep 6: Teun 

Groep 7: Senne  

Groep 8: Elsbeth 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Als schoolwinnaar kwam Elsbeth uit de bus. Zij gaat onze 
school vertegenwoordigen in de volgende ronde van de voor-

leeswedstrijd. Elsbeth, veel succes! 

*Leuk weetje: Zelfs in groep 3 deden er maar liefst 14 kin-

deren mee aan de voorleeswedstrijd! 

 

 

Kinderraad 
De Kinderraad is op 13 november  weer bij elkaar geweest. Er zijn veel onderwerpen besproken. 

De kinderen van groep 1B vertelden dat Lisa op school is begonnen. Lisa heeft een longaandoening en het ging goed met haar zuur-

stoffles. In groep 1C is er een nieuw meisje in de groep bij gekomen: Fayèn. 

De leerling van groep 3 vertelde dat juf Ineke een presentatie heeft gegeven over de nieuwe school. Dat doet ze ook in alle andere 
groepen. Veel kinderen hebben al gezien dat er veel gesloopt is. Als de school gebouwd wordt, mogen alle kinderen ook tussen-
door gaan kijken samen met het bouwbedrijf. Zodra bekend is welk bedrijf gaat bouwen, gaat juf Ineke de presentaties doen in de 

andere klassen. 

De kinderen van groep 6 en 7 hebben allebei een juf die in verwachting is en voor hen wordt gezocht naar invaljuffen en/of –

meesters voor de laatste periode van het jaar.  

De kinderen van de groepen 6,7 en 8 willen graag dat er goals komen op het voetbalveld. Omdat we binnenkort gaan verhuizen, 

zullen die er niet komen, maar ze komen wel bij de nieuwe school, denkt juf Ineke.  

Ook wordt gevraagd of er een gymzaal bij de nieuwe school komt. Nee, die komt er niet. Er komt wel een gymzaal (speellokaal) 

voor de kleuters, maar de groepen 3 t/m 8 gaan naar de Pickerhal, net als nu. 

Er worden vragen gesteld over het nieuwe schoolplein: Komen er rekstokken? Vast wel. Komt er een schommelnest? Juf Ineke zal 
dit idee meenemen, net als alle andere ideeën. Er zal in alle klassen worden gevraagd naar ideeën voor het nieuwe schoolplein en 

dan zal juf Ineke gaan kijken, samen met de andere bedenkers van het nieuwe schoolplein, welke er kunnen worden gerealiseerd. 

Juf Ineke houdt de kinderraad elke keer op de hoogte over hoe de vergaderingen over de nieuwe school en het plein zijn gegaan. 

 

 

Prietpraat  

Een kleuter is in de bouwhoek aan het bouwen: “Ik ben de allerlangste en grootste 
muur ooit aan het bouwen” Daarop zegt de juf: “Het lijkt wel de Chinese muur die 
loopt helemaal van ene kant naar de andere kant van het land.” Kleuter, verbaasd: 

“Ik wist helemaal niet dat muren konden lopen!” 
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Welkom 
In groep 1-2C verwelkomen we Miguel 

Rab. Miguel is het broertje van Raphaël. 

En in groep 1-2B verwelkomen we Bjorn 

Jansen. 

Welkom op het Sterrenpalet en wij wen-
sen jullie een heel fijne Sterrenpalettijd 

toe! 

 

 

 

 

 

Jarig 
Deze week en volgende week feliciteren 

we op : 

25-11  Annie de Vries, leerkracht groep 5             
25-11  Fayèn Raamsteeboers uit groep 1C           
28-11  Ties Gesing uit groep 3                                 
02-12  Britt Huinink uit groep 6                            
04-12  Ires Navis uit groep 7                                
06-12  Lisa Brons uit groep 1B                              
07-12  Gijs Koster uit groep 5                                  

07-12  Jeremy Geelink uit groep 3 

Allemaal een heel fijne verjaardag toe-

gewenst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren 
“Sometimes the littlest things take up the 
most room in your heart,” zo staat er te 
lezen op het geboortekaartje dat wij ont-
vingen van Thijs en Maureen Oude Essink 

Nijhuis. 

Juf Maureen gaf 
vorig jaar les 
aan de in-
stroomgroep en 
zij is de zus van 
juf Debbie van 

groep 4. 

Maureen & 
Thijs en tante 
Debbie, van 
harte gefeliciteerd met de geboorte van 
Sophie! Wij zijn heel blij voor jullie en 

wensen jullie samen veel geluk! 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

 een flyer betreffende de kerstactie van het Assink Lyceum 

 de flyer Hoofdluis…. en dan? 

 Informatie betreffende info-uurtje d.d. 14 november 

Stakingsdag 12 december 
U hebt ongetwijfeld uit de media vernomen dat er op dinsdag 12 december in het basisonderwijs mogelijk weer een landelijke 
stakingsdag volgt, als vervolg op de stakingsdag van 5 oktober. Er wordt gestaakt voor een eerlijk salaris en vermindering van de 
werkdruk. Voor ons is de hoofdreden van de stakingen dat we alle kinderen nog beter zouden willen kunnen begeleiden, wat mo-
gelijk zou zijn als er meer middelen en mensen ingezet zouden kunnen worden. Met het bedrag dat tot nu toe is toegezegd is er 
vanaf 2021 een kleine verbetering te realiseren, maar nog steeds dreigt de situatie dat de kinderen binnen het basisonderwijs blij-
vend te weinig aandacht kunnen krijgen door een groot lerarentekort, hierdoor grotere klassen, een grotere werkdruk, meer uitval 
van leraren, enzovoort. Er wordt op dit moment nog op een antwoord van minister Slob gewacht op de vraag om toch nog meer 
geld vrij te spelen voor het basisonderwijs. Zijn reactie wordt uiterlijk in de week van 5 december verwacht. Daarna wordt er 
bepaald of er al dan niet gestaakt gaat worden op 12 december, dat is nu dus nog niet zeker. Als dat wel gebeurt, heeft iedere 
leerkracht het recht om te staken; staken is namelijk een individueel recht dat elke Nederlander heeft. Alle leerkrachten van het 

Sterrenpalet en de Juliana hebben erover nagedacht of zij eventueel gaan staken of niet. 
Iedereen heeft hierin vanuit zijn/haar eigen situatie en eigen visie en beweegredenen 
zijn/haar eigen keuze gemaakt. We staan allemaal achter de ideeën van het PO-front dat 
er veranderingen nodig zijn om ieder kind en iedere leerkracht dat te geven wat hij/zij 
verdient. Een aantal zullen daarom ook meedoen aan de staking die mogelijk op 12 de-
cember plaatsvindt. De anderen willen die dag wel lesgeven om ervoor te zorgen dat het 
onderwijs aan de kinderen wel doorgaat. Zij houden de taken van die dag wel zoveel mo-
gelijk beperkt tot het lesgeven. Ook zullen we mogelijk op andere manieren nog acties 
doen om onze mening te uiten. Maar wij streven ernaar om het Sterrenpalet en de Juliana 

open te houden, zodat het onderwijs aan uw kind(eren) die dag door kan gaan.  


