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Luizeninfo 
Onze leerlingen op school zijn luisvrij! 
Afgelopen woensdag is er weer gecon-
troleerd en er is geen luis/neet gezien. 
Bedankt namens ons en de kinderen dat u 
minder staartjes, vlechtjes en gel heeft 

gebruikt.  

We willen u wel vragen om regelmatig uw 
kind(eren) te controleren en als u iets 
ontdekt dit gelijk door te geven aan de 
leerkracht of juf Laura. Dit zorgt ervoor 
dat een eventuele uitbraak voorkomen 

kan worden. 

Als we geen berichten krijgen, is de vol-
gende luizencontrole op de 1e woensdag 
na de voorjaarsvakantie op 7 maart,        

's ochtends vanaf 8.15 uur.  

 

Het team van het Sterrenpalet wenst iedereen een  fonkelend 2018! 

Het wordt voor ons een bijzonder jaar, waarin de fusie en nieuwbouw plaatsvinden om ons 
nieuwe kindcentrum aan de Prins Bernhardstraat te realiseren! De sloop is in het oude jaar 
afgerond en intussen zijn Bouwbedrijf Kormelink en Installatiebedrijf WSI in de afgelopen 

weken begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw.  

Binnenkort willen we tijdens een speciaal moment vieren dat de bouw begonnen is. En als 
dit jaar net zo snel gaat als alle voorgaande jaren, is het zo zover en zitten we met ons 

allen “onder één dak”! Daar kijken we naar uit!     
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Opgeven voor 

info-uurtje  
Er is nog voldoende plek voor ouders van 
zowel het Sterrenpalet als de Juliana, voor 
het info-uurtje a.s. dinsdag 16 januari, 
van 19.30 – 20.30 uur in het kleuterlokaal 
van groep 1/2A aan de Huenderstraat. Juf 
Jeanet vertelt dan over het bewegingson-
derwijs zoals zij dat geeft bij ons op 
school. Ook heeft zij filmbeelden gemaakt 
tijdens de gymlessen op beide scholen en 
legt zij uit hoe om te gaan met de niveaus 
en hoe om te gaan met de verschillen 
hierin. Gym is véél meer dan alleen 

bewegen. 

Graag gaat juf Jeanet met jullie in discus-
sie over de vraag of gym een leervak is. 
Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee 

klaar in de hal.  

Om te weten hoeveel koffie we zullen zet-
ten, willen wij u vragen zich aan te mel-
den voor dit info-uur via de agenda op Mijn 

School. 

Oud papier 
Woensdag 17 januari staat de oud papier 
container weer op het schoolplein. Helpt u 
ook dit keer mee om de container goed 

gevuld te krijgen? 

Dit jaar zamelen we weer oude telefoon-
boeken in. Het is het laatste jaar dat er 

telefoonboeken uitgedeeld zullen worden 

De groep die de meeste telefoonboeken 
ophaalt, krijgt hiervoor een verrassing. De 
telefoonboeken kunnen t/m vrijdag 23 

februari in de gang worden verzameld. 

Jullie doen toch ook weer mee? 

Alvast bedankt !                                        

Minette Onnink 

 

 

 

 

 

 

Volleybaltoer-

nooi  
Op woensdagmiddag 21 februari is het 
volleybaltoernooi voor leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8. De kinderen die hieraan 
willen meedoen, kunnen zich hiervoor op-

geven bij hun leerkracht.  

Terugblik 
Nieuwjaars-

inloop 
Wat was het leuk dat er zoveel ouders 
gebruik hebben gemaakt van de 
Nieuwjaarsinloop afgelopen maandag. On-
der het genot van een kopje koffie of thee 
én een overheerlijk nieuwjaarsrolletje was 
er nog even tijd om gezellig bij te praten. 
Ondertussen was het luizenpluisteam al-
weer druk aan het werk en konden de kin-
deren in de kring hun ervaringen van de 
afgelopen twee weken uitwisselen, waarna 
het normale leven voor een ieder weer 

begon. 

Het volgende koffie-uurtje vindt plaats op 
maandag 5 februari, van 8.15-9.15 uur. U 
bent dan van harte welkom aan de Beu-

kenlaan!  

 

 

 

Wandelen Voor 

Water 
Woensdag 21 maart geeft de burge-
meester van Berkelland, Joost van 
Oostrum, het startschot voor de actie 
Wandelen Voor Water. Dat is voor zo’n 350 
leerlingen uit groepen 7 en 8 van alle ba-
sisscholen in Eibergen en Rekken het begin 
van een tocht van zes kilometer langs de 
oever van de Berkel. Met zes liter water in 
een rugzakje om de dagelijkse situatie van 
veel kinderen in ontwikkelingslanden te 
ervaren. Tijdens gastlessen op school 
worden de leerlingen geïnformeerd over 
het leven van kinderen in derde wereld en 
de moeite die zij hebben om aan schoon 

water te komen. 

De kinderen laten hun wandeling spon-
soren door familie, vrienden, buren en 
andere bekenden. Daarnaast maakt het 
kinderen bewust van het belang van wat 
hier de normaalste zaak van de wereld is: 
schoon drinkwater. Wandelen Voor Water 
valt samen met de jaarlijkse VN Wereld 
Water Dag op 22 maart. Deze week wordt 
wereldwijd aandacht gevraagd voor het 
belang van schoon water en goede sani-
taire voorzieningen. Op school wordt   
tijdens gastlessen aandacht besteed aan 

dit thema. 

Meer informatie vindt u in de flyer in de 
bijlage op Mijn School onder 

‘Documenten’. 
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Kaartje van 

Catherine 
Wij hebben deze week een kerst- en 
nieuwjaarskaartje ontvangen van 

Catherine! 

 

 

 

Open Huis en Eerste indruk van 

onze school en   opvang  
Op woensdag 24 januari, van 9.00 – 11.00 en van 19.00 – 21.00 uur houden we aan de 
Huenderstraat en ook aan de Klaashofweg open huis voor iedereen die benieuwd is naar 
ons onderwijs en/of onze opvang. Om hiervan een eerste indruk te geven, is er een kort 

filmpje gemaakt van zowel het Sterrenpalet als de Juliana, die u kunt vinden op onze sites onder ”Eerste indruk”. Nieuwsgierig 

geworden? Kijkt u mee! Sterrenpalet: https://www.youtube.com/watch?v=bt8j8Yh0l1I 

Juliana: https://www.youtube.com/watch?v=7b0tkqFYR7Q 

 

Opvang nog meer open 
De aanmeldingen voor de opvang stromen binnen. Daar zijn we blij mee! Ieder kind en 

ieder gezin heten we van harte welkom!  

Bij alle opgaven hebben meerdere ouders aangegeven graag opvang te willen op de 
woensdag. Daarom willen wij onze opvang op de woensdag ook graag openstellen. 
Mocht u belangstelling hebben voor de opvang van uw baby of peuter op die dag (of op 
de andere dagen), dan horen we het graag! U kunt hiervoor contact opnemen met 
Ineke Neerhof (altijd te bereiken op haar mobiele nummer: 06-12643247 of via haar 

mail-adres dir@sterrenpaletvco.nl).  

https://www.youtube.com/watch?v=bt8j8Yh0l1I
https://www.youtube.com/watch?v=7b0tkqFYR7Q
mailto:dir@sterrenpaletvco.nl
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Vanuit de Ouderraad 
Afgelopen woensdag hebben we deze eerste gezamenlijk vergadering van de volledige ouderraden van de Juliana en het Sterren-
palet samen gehad. We staan samen aan het begin van een bijzonder jaar! Iedereen heeft er zin in om dit er ook samen van te 
maken. Tijdens deze vergadering en ook de hierop volgende vergaderingen, zullen we de ervaringen van beide ouderraden samen 
benutten om er het beste uit te halen voor de kinderen van onze nieuwe school. We bespreken punten zoals de organisatie van het 
sinterklaasfeest en het kerstfeest. Er zijn op beide scholen verschillende activiteiten rond deze bijzondere dagen. Het idee is nu 
dat de beide ouderraden samen met het team kijken naar de jaarlijkse activiteiten die nu op beide scholen gedaan worden, om 
daarna samen te bepalen welke activiteiten we hoe vaak zullen doen op de nieuwe school.  Voorafgaand aan een nieuw schooljaar 

plannen we in dat nieuwe jaar een aantal activiteiten uit de samengestelde lijst.  

De eerstkomende grote activiteit waar de ouderraden gezamenlijk hun medewerking aan zullen verlenen is de avond4daagse. Ook 
zullen we samen kijken of er mogelijkheden zijn om nog extra inkomsten voor het 
nieuwe plein binnen te halen door  bijvoorbeeld de verkoop van oude schoolspullen. 
Maar hiervoor willen we ook de kledingcontainers bij u allemaal onder de aandacht bren-
gen, die aan de Beukenlaan en Huenderstraat staan. Voor de verzamelde kleding, ont-

vangen wij geld, dat ook ten goede kan komen aan o.a. het nieuwe schoolplein. 

Ook hebben we in overleg met elkaar samen 150 extra nieuwe shirts besteld, die wij aan 
hebben kunnen schaffen, dankzij de sponsoring van Plus Koenders. Dank hiervoor, fam. 

Koenders!  

Beide ouderraden kregen in de afgelopen tijd 
verschillende aanbiedingen van ouders die 
zich vrijwillig aanboden om de ouderraad te 
komen versterken. Dit is heel fijn om te 
horen, maar op dit moment voegen we beide 
OR-en van de Juliana en het Sterrenpalet 
samen en zijn er voldoende leden. Wel maken 
we heel graag gebruik van ieders hulp bij ac-
tiviteiten, die minstens zoveel waard is! 
Mochten mensen ideeën hebben voor onze 
nieuwe school, mail ons dan gerust op 
or@sterrenpaletvco.nl In april komen de beide 
OR-en weer samen en zullen we alle binnenge-

komen ideeën bespreken. 

 

SOVA training 
Het Voormekaar-team Eibergen/Rekken biedt kinderen van de groepen 5-6 en 7-8 de mogelijkheid SOVA (sociale vaardigheden)-

trainingen te volgen. 

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6 en maximaal 8 kinderen) zullen er in het voorjaar en najaar trainingen worden gegeven. 

De training voor groep 5-6 heet "Stap voor stap vaardiger worden". Het is een gecombineerde training Sociale Weerbaarheid en het 
stappenplan op basis van Kids Skill's. Daarbij wordt gewerkt aan het werken aan een vaardigheid, gekozen door het kind zelf. Iets 
waar hij/zij aan wil werken/vaardiger in wil worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn: complimenten geven en ontvangen, 
zelfvertrouwen, pesten en nee zeggen, weerbaar worden, hoe reageer ik op conflicten, kwaliteiten. Tijdens de training wordt er 

vooral veel geoefend. 

De training voor groep 7-8 bestaat uit zelfde als bovenstaand maar dan aangepast aan deze leeftijdscategorie. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training, het is een preventief aanbod vanuit de Jeugdwet. 

Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u uw kind(eren) aanmelden via het aanmeldformulier dat u vindt onder Docu-
menten op Mijn School. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u uw kind(eren) aanmelden via het aanmeldformulier 

dat u vindt onder Documenten op Mijn School en mailen naar: lotte.schieven@vmkeibergen.nl.  

Voor vragen en/of opmerkingen hierover kunt u bij juf Laura terecht. 

mailto:or@sterrenpaletvco.nl
mailto:lotte.schieven@vmkeibergen.nl
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Knutselen 
Bij Eeks worden regelmatig knutselmid-
dagen gehouden. Mocht hiervoor 
belangstelling zijn, dan vindt u alle 
aanvullen informatie onder Documen-

ten op Mijn School  

 

Welkom 
Wij heten Siem ten Dam en Jayden 
Wilmerink van harte welkom op het 
kinderdagverblijf. Op de peutergroep 
heten we Kono Sloot en familie van 
harte welkom. Op de BSO zijn begon-
nen Jelle en Gijs 
Roessingh en Cas 
Scholten. Wij wensen 
jullie, samen met jul-
lie ouders, een heel 
fijne speel- en leertijd 

toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

15-01  Nick de Haan uit groep 4 

15-01  Finn Goosen uit groep 1A 

15-01  Dex Goosen uit groep 1B 

16-01  Nauk Rhebergen uit groep 1A 

17-01  Chase Felix uit groep 2B 

18-01  Plien Penterman uit groep 7 

19-01  Liam Kempers uit groep 5 

20-01  Stefan te Brake uit groep 1A 

21-01  Iris Heming uit groep 2A 

22-01  Martin KösterHenk, vrijwilliger 

22-01  Lucy Willemse uit groep 2A 

26-01  Sem Brouwer uit groep 8 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

 Flyer Wandelen voor Water 

 Flyer Eeks-workshops 

Even ter herinnering 

Op dinsdag 16 januari van 19.30-20.30 uur staat het info-uurtje “Weet wat je kind beweegt” gepland; 

Op woensdag 24 januari, van 9.00 – 10.30 uur en van 19.00 – 21.00 uur houdt onze school open huis!  

 

Even ter herinnering 
Op vrijdag 2 februari zijn alle kinderen de hele dag 
vrij i.v.m. een studiedag van ons 

team. 


