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Het leven is zo saai als je niet lacht, 

geen grappen maakt en af en toe gek 

doet. 

Leef voluit en doe wat je gelukkig 

maakt! 

Kerstfeest  
Woensdagavond 20 december is het 
zover. Dan vieren we samen Kerst in het 
Spieker! De kinderen bereiden de komen-
de twee weken een kleine kerstmusical 
vanuit Trefwoord voor. Het thema is: 

“Kerst is een feest van geven!” 

We willen de musical om 18.30 uur be-
ginnen. Vanaf 18.15 uur kunt u een plek-
je zoeken in de zaal. Wilt u ervoor zor-
gen dat u op tijd bent! Tijdens de voor-
stelling willen we zo min mogelijk lopen. 
Wilt u uw kind daarom vóór die tijd naar 

het toilet laten gaan?  

Voor de kinderen zijn, per groep, rijen 
gereserveerd. De ouders mogen achter 
de rij van groep 8 plaatsnemen.         
Wilt u aangeven met hoeveel personen u 
komt? Dit kunt u doen via de Agenda in 
Mijn School tot en met komende woens-
dag 13 december. (Er zijn nog 25 plek-
ken over.) Dan kunnen we volgende 
week kijken of er nog plekken over zijn 
voor opa's en oma's. Na de voorstelling 
staat er een kopje koffie/thee voor u 
klaar. Het eerste kopje is van school. Het 
tweede kopje is voor eigen rekening. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u hier-

mee terecht bij Alies of Laura.  

Basketbal-

toernooi 

Woensdag aanstaande is het zo ver: het 
eerste toernooi van dit schooljaar, het 
basketbaltoernooi! Van onze school doen 
er maar liefst 4 teams (!) aan mee. De 
kinderen die hieraan meedoen, mogen hun 
brood op school eten en daarna vertrekken 
zij om 12.50 uur gezamenlijk op de fiets. 
Voor wie dat wil is er ook tijd genoeg om 
thuis te eten. De kinderen die daarvoor 
kiezen, verwachten we om 13.00 uur bij de 
Pickerhal. Kinderen die op school eten 
wordt gevraagd dit vooraf even door te 
geven aan de leerkracht. Het is handig 
voor de kinderen om ook nog iets te eten 
en/of drinken mee te nemen voor tijdens 

het toernooi.  

Natuurlijk zijn er ook supporters nodig 

langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen? 

 

 

Herinnering   

IJsvereniging  
U kunt uw kind(eren) nog aanmelden voor 
de Eibergse IJsvereniging. Mocht u het op 
papier meegegeven aanmeldformulier 
kwijt zijn, dan kunt u deze downloaden via 

Documenten op Mijn School.  

(Trouwens, kinderen die lid zijn van de 
Eibergse IJsvereniging mogen gratis deel-

nemen aan de wandelvierdaagse.) 

U kunt het formulier tot en met donder-
dag 14 december inleveren. Te laat inge-
leverde formulieren of formulieren waarbij 
het inschrijfgeld (5 euro) ontbreekt, wor-

den niet in behandeling genomen. 
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Kerstvakantie  

Van 25 december 2017 t/m 5 januari 
2018, is de school gesloten wegens de 

kerstvakantie. 

Op maandag 8 januari hopen we elkaar 

weer terug te zien op school. 

 

Kerstkaarten  

Het is een traditie geworden dat veel kin-
deren in de tijd vóór kerst vele kaartjes 
uitdelen aan klasgenoten, vrienden en 
vriendinnen en leerkrachten. Dit uitdelen 
is in die dagen, vaak aan het begin van de 
ochtend, een hele “happening”. Sommige 
kinderen vallen “buiten de boot” doordat 
zij geen of slechts enkele kaarten krijgen. 
(Wie heeft de meeste kaartjes?...) Ook 
kan deze “kaartenactie” leiden tot een 
zich verplicht voelen (kinderen en/of ou-
ders) om ook mee te doen. In verband 
hiermee doen we het volgende voorstel: In 
de tijd vóór kerst is er in elke groep een 
plek waar ieder kind een kaart kan ophan-
gen die bestemd is voor de hele groep. 
Mocht u met uw kind (eren) toch kerst-
kaarten willen versturen aan klasgenoten, 
dan willen wij u vragen hiervoor de huis-

adressen te gebruiken. 

Info-uurtje 
In de vorige nieuwsbrief schreven wij over 
het info-uurtje van woensdag 17 januari, 
met het thema “Weet wat je kind be-
weegt”.  De datum van het info-uurtje is 
verzet en is nu een dag eerder, namelijk 

op dinsdag 16 januari. 

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! U kunt zich hiervoor aanmelden via 

de Agenda op Mijn School. 

 

Terugblik koffie-

inloop 
Afgelopen maandag was de koffie-inloop 
op de locatie Beukenlaan. Het was leuk 
om onder het genot van een kopje koffie 
of thee even gezellig bij te praten. De 

volgende koffie-inloop is de…  

 

 

 

 

Nieuwjaarsin-

loop 
Hierbij nodigen wij u van harte uit om op 
maandagmorgen 8 januari op school te 
komen om samen een kopje koffie/thee te 
drinken, elkaar een gelukkig nieuwjaar te 
wensen en om eventjes bij te praten. U 
kunt langs komen (binnen komen) tussen 
8.00 en 9.00 uur. De kinderen gaan ge-
woon naar hun eigen klas. Daar zijn ook 
de leerkrachten om eventueel ook de 

hand te schudden.  

 

 

 

 

Logopedie kleuters 
In groep 2 worden kinderen, na toestemming van ouders, op school gescreend door een logopediste van de GGD.  

Dit is voor alle kinderen uit groep 2 in het basisonderwijs binnen gemeente Berkelland geregeld.  

Het kan echter wel eens voorkomen dat wij als school  op een eerder of later moment twijfels hebben over de spraak- en/of taal-
ontwikkeling van een leerling. Op zulke momenten kunnen wij ook een beroep doen op de GGD voor een screening .  
Ook wanneer ouders een vraag hebben omtrent de spraak- en/of taalontwikkeling van hun zoon/dochter kan er een vanuit de GGD 

een logopedie-screening op school worden geregeld.  

Nu we als IKC ook kinderen van 0-4 jaar opvangen en begeleiden, signaleren we soms al eerder opvallendheden binnen de spraak- 
en/of taalontwikkeling. Helaas mogen we voor de kinderen op de opvang geen logopedische screening van de GGD aanvragen. 
Daarom hebben we contact opgenomen met Logopedie Eibergen.  
Liona Mast, één van de logopedisten binnen Logopedie Eibergen, kennen we vanuit trajecten (dyslexiebegeleidingen vanuit Berkel-
B)  die op onze school worden aangeboden.  
We hebben haar en haar collega Youtha ten Velden gevraagd naar  eventuele mogelijkheden omtrent screeningen van de peuters, 

waarna er verschillende afspraken zijn gemaakt.  

Wanneer de leidsters op de peutergroep twijfels hebben over de spraak- en/of taalontwikkeling van een peuter zullen zij dit ken-
baar maken aan de ouders. De ouders en leidsters zullen allebei een vragenlijst invullen omtrent o.a. de spraak- en taalontwikke-
ling van de peuter. Deze wordt vervolgens besproken door hen samen. Naar aanleiding hiervan kan een observatie in de groep wor-
den aangevraagd door de leidster.  Vanuit Logopedie Eibergen komt er een logopedist de peuter observeren.  Er zal dan worden 

gekeken hoe een peuter met taal omgaat.  

Na de observatie neemt de ouder contact op met de logopediste om de bevindingen van de logopediste te bespreken. Het advies / 
de conclusie over het vervolg zal dan tevens worden besproken.  Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het contact met de logo-
pediste.  Wanneer er eventueel een traject zal worden opgestart, hebben de ouders de keuzevrijheid om dit bij Logopedie Eiber-

gen of bij een andere logopediepraktijk te doen.  

Door al tijdig contact te leggen met verschillende instanties hopen we vroegtijdig te signaleren, eventueel hulp te kunnen bieden 

en verdere problemen te voorkomen.  



8 DECEMBER 2017 NUMMER 7 3 

Peuteropvang voor iedereen  

Ons bereikte het bericht van de gemeente dat álle peuters in de gemeente Berkelland vanaf 2,5 jaar naar de peuter- of kinderop-
vang kunnen blijven gaan. Waar nodig betaalt de gemeente daaraan een deel mee. Daarmee is de ‘voorschool’ voor een ieder fi-

nancieel bereikbaar, zodat elk kind vanaf de peuterleeftijd, gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen.   

Goede voorschoolse voorzieningen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan een goede start voor kinderen op de basis-
school. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst is het financieel niet aantrekkelijk hun 
kind naar de peuter- of kinderopvang te laten gaan. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u, of één van u, geen betaalde baan heeft. 
Vanaf 1 januari 2017 en ook na 1 januari 2018 weer draagt de gemeente in dat geval financieel bij aan de opvang van peuters van 

2,5 tot 4 jaar. 

Mocht u voor uw peuter (of baby) belangstelling hebben voor baby- of peuteropvang op het Sterrenpalet, dan kunt u hiervoor 

(geheel vrijblijvend) contact opnemen met Ineke Neerhof (dir@sterrenpaletvco.nl, tel. 06-12643247).  

 

 

Stakingsdag 12 december  
Zoals we in het vorige Letterpalet al berichtten, is er op dinsdag 12 december een landelijke sta-

kingsdag in het basisonderwijs voor een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk. 

Alle leerkrachten van  het  Sterrenpalet en de Juliana staan 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. Diegenen die afwezig zijn, worden vervangen. De leerkrachten die wel lesge-

ven, houden die dag hun taken zoveel mogelijk beperkt tot het lesgeven. 

Dit betekent dus dat het Sterrenpalet en de Juliana gewoon open blijven voor de lessen, zodat het onderwijs aan uw kind(eren) 

die dag door kan gaan. 

 

Prietpraat  

De peuters gaan fruit eten. Een sinaasappel dit keer. Daarop zegt één van de peuters 
tegen Daniëlle: “Kijk een grote mandarijn,” waarop Daniëlle vraagt: “Hoe heet een 

grote mandarijn dan?” Zegt de peuter: “Een mama mandarijn!” 

 

Prietpraat  

Twee kleuters spelen in de bouwhoek onder de trap. Een andere kleuter loopt langs. 
“Hé jullie hebben televisie!” wijst hij naar het informatiescherm. “Oh ja, maar daar 
is niets op. Alleen maar de nieuwe school,” zegt  de andere kleuter. “Ja, maar ik 

weet wel waar die nieuwe school woont. Dat is heel dicht bij mijn oma!” 

mailto:dir@sterrenpaletvco.nl
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Terugblik pietengym 
Vorige week maandag hebben de kinderen van de groepen 1 t/tm 4 Pietengym gehad in 
de Pickerhal. Het was weer een superleuke middag en wij zijn heel blij te kunnen mel-

den dat alle leerlingen geslaagd zijn voor hun pietendiploma!  

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaasfeest  
Afgelopen dinsdag vierde Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school. Het was 

een gezellig feest en iedereen is goed verwend! 

 

Sinterklaasfoto’s 
Tijdens het Sinterklaasfeest zijn er heel veel foto’s gemaakt. Deze vindt u terug op Mijn School in het foto-album van de groep(en) 

waarin uw kind(eren) ziten. 

Oud papier 
Met hulp van een aantal ouders en met 
name van de kinderen uit groep  7 en 8 is 
het ook dit keer gelukt om de oud papier 

container weer goed gevuld te krijgen.  

Allemaal heel hartelijk bedankt !  

Minette Onnink 

 

Geboren 
Vorige week vrijdag is juf Maartje de trot-
se oma geworden van een kleinzoon: 

Noah. 

Daarom hebben wij haar 
verrast met het een boek 
van Marianne Busser en 
Ron Schröder, “Het voor-
leesboek voor de aller-

liefste oma!” 

Maartje, van harte gefeli-
citeerd en veel mooie 
voorleesuurtjes toege-

wenst! 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
In groep 1-2C verwelkomen we Cas Schol-

ten. Cas is het broertje van Tijn en Roan. 

In groep 1-2B verwelkomen we Lisa Brons 
en Bjorn Jansen. Lisa is het zusje van 

Stef. 

Welkom op het Sterrenpalet! We wensen 

jullie een heel fijne Sterrenpalettijd toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

08-12  Janice Waning uit groep 3                       
09-12  Linde Sluiter uit groep 8                            
09-12  Bjorn Jansen uit groep 1B                          
11-12  Robin ter Maat van de BSO                      
11-12  Willemijn Koenders uit groep 7                   
12-12  Jill Koier uit de peutergroep                      
13-12  Yulian Vaags uit groep 4                            
17-12  Annemarie Groot Wassink uit groep 
3                                                                            
17-12  Dani Klein Tuente uit groep 3                        
17-12  Line te Maarssen uit groep 3                                     
17-12  Melina Wensing uit groep 4                        
17-12  Ilse Velthuis uit groep 7                            

19-12  Lars Wolterink uit de peutergroep 

Allemaal een heel fijne verjaardag toe-

gewenst! 

 


