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Dit is de eerste nieuwsbrief van het STERRENPALET! Op de eerste schooldag is deze nieuwe naam aan u 
bekendgemaakt. Dat werd gedaan door een special gaste, genaamd Thea Lent (T.A. Lent).

Het Sterrenpalet: een nieuwe naam!
Thea Lent vertelde eerst hoe zij haar 
schildertalent had kunnen ontwikkelen, 
waarbij elke fase van haar leven (van de 
baby-, peuter-, basisschool-, voortgezet 
onderwijs- tot het middelbaar onderwijs) 
ertoe had gedaan om haar talent te 
herkennen, erkennen en ontwikkelen . 

Terwijl ze daarover vertelde, schilderde 
ze per periode een lijn, dus in totaal 5 
lijnen, die samen een ster vormden . “Zo 
heb ik een ster kunnen worden (hoewel 
je dat niet snel  van jezelf zegt) in het 
schilderen”, vertelde ze . “Maar… weet 
je wat nou zo leuk is? Ik ben hier niet de 
enige ster, maar iedereen is een ster! 
Dus hier zijn 172 sterren, die allemaal 
een talent hebben” . Een aantal kinderen 
wisten een eigen talent te benoemen 
waarop T .A . Lent tegen hen zei: “Jij 
bent dus een ster in turnen/dansen/
voetballen/rekenen“ . 

Bij iedere benoemde ster, pakte ze weer 
haar kwast, doopte die in de verf van haar 
sterrenpalet en schilderde een ster, met 
een kleur en vorm als geen andere . Want… 
iedereen is uniek en speciaal! Iedere 
ster apart was bijzonder en mooi, maar 
toen er een aantal sterren op het canvas 
stonden, maakt T .A . Lent er één geheel 
van door er een lijn omheen te trekken, 
die een palet vormde . En juist de sterren 
samen maakten het geheel zo mooi . 
Want door samen (met vertrouwen) aan 
talenten te bouwen, wordt het resultaat 
extra goed en mooi! 

T .A . Lent vertelde ze hoe gelukkig was, 
doordat ze haar talent kende en in kon 
zetten in haar leven, wat ze elk kind van 
de nieuwe school gunde . Maar ze had ook 
een droom… 
Lees verder op pagina 2 >>

Voorwoord
Als je je richt op resultaten, 
dan zul je niets veranderen.
Als je je richt op verandering, 
dan zul je resultaten behalen.

(J. Dixon)
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>> vervolg van pagina 1
Namelijk dat het onderwijs en de 
opvang ooit bij elkaar zouden komen om 
sámen de talenten van de kinderen te 
herkennen, erkennen en ontwikkelen . 
En die droom werd op deze eerste 
schooldag waar . Want de nieuwe naam 
is niet alleen bestemd voor de school, 
maar voor het hele kindcentrum (in 
ontwikkeling), voor onderwijs en opvang 
van 0-12 jaar!

Uit de ingeleverde datum is een naam 
ontstaan door twee namen samen te 
voegen, die na het verhaal onthuld 
werd: Het STERRENPALET! Wat was het 
spannend hoe de reacties zouden zijn . 
Er volgde een applaus! En ook daarna 
kregen we heel veel positieve reacties, 
op zowel de naam als het logo . Het logo 
heeft 5 punten, die de 5 uitgangspunten 

van ons 5-sterren-onderwijs weergeven .
De ster heeft 5 lijnen, die de 
verschillende fases weergeven, waarin 
de talenten op verschillende manieren 
ontwikkeld worden . Daarbij spelen 
altijd volwassenen een rol (ouders, 
begeleiders, leerkrachten, docenten), 
weergegeven door de roze kleur, die 
twee punten kleurt in plaats van één: 
Als het ware ‘omarmt’ de ouder, 
leerkracht of begeleider ieder kind . De 
kleuren lopen zo in elkaar over, dat er 
sprake is van een doorgaande lijn, die 
de doorgaande lijn van 0-12 binnen het 
kindcentrum symboliseert . Tot slot is er 
gekozen voor warme kleuren, waarbij 
we denken aan een goede en veilige 
(‘warme’) sfeer, die we willen creëren .  
Het bijbehorende motto is: ELK KIND 
MAG SCHITTEREN! Door zich veilig en 
prettig te voelen op school en de opvang 

en door met vertrouwen -samen met 
anderen- te bouwen aan zijn/haar 
unieke talenten! Dat is wat we waar 
willen maken . 

Hoe? Daar houden we u van op de 
hoogte, onder andere door middel 
van de nieuwsbrief, die om de twee 
weken verschijnt, met ook een nieuwe 
naam: Het LETTERPALET . Met een 
dubbele betekenis van het woord 
letter: ‘letter’, omdat de nieuwsbrief 
bestaat uit letters en ‘letter’, omdat 
dit woord in het Engels ‘brief’ betekent 
en daarom heel toepasselijk is . Door 
middel van de nieuwsbrief houden we 
u op de hoogte van alle ontwikkelingen 
en activiteiten . Heel veel leesplezier 
daarbij toegewenst! En tot slot van dit 
LETTERPALET: Een heel fijne tijd op het 
STERRENPALET!
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Even voorstellen . . .
Mijn naam is 
Rens Pierik . Ik 
volg de opleiding 
onderwijs-
assistent op 
het Graafschap 
College . Tot eind 
januari loop ik 
op maandag en 
dinsdag stage in 

groep 8 . Ik woon zelf in Eibergen en mijn 
hobby is voetballen . Ik ben vorige week 
al begonnen en merk dat het een heel 
gezellige klas is . Volgende week gaan we 
op kamp waar ik natuurlijk heel veel zin 
in heb . De komende 20 weken hoop ik 
een gezellige maar ook leerzame tijd te 
hebben op het Sterrenpalet!

Beste ouders/verzorgers,
Sinds dit schooljaar bestaat IKC het 
Sterrenpalet! Dat betekent dat er 
sinds kort een buitenschoolse opvang 
aanwezig is in de school! 
Wij, Danielle en Robin, zijn de 
pedagogische medewerkers van VCO 
Kinderdomein en stellen ons graag even 
aan u voor .
  
Ik ben Danielle Karel, 28 jaar en bijna 
mijn hele leven al woonachtig in 
Eibergen . Ik ben sinds kort werkzaam 

bij VCO Kinder-
domein . 
Voorheen ben ik 
7 jaar werkzaam 
geweest in de 
kinderopvang 
voor  kinderen in 
de leeftijd van 
0 – 12 jaar .  
Naast mijn werk 

sport ik regelmatig en ga ik graag uit 
met mijn vrienden en familie . Ook kruip 
ik graag op de bank met een interessant 
boek . 
Ik ben 5 dagen per week werkzaam op 
de BSO, zowel aan de Huenderstraat als 
aan de Ketterinksteeg .
Samen met mijn collega’s gaan we 
zorgen voor een sportieve, creatieve en 
gezellige invulling van de BSO-ochtenden 
en -middagen .

Ik ben Robin ter 
Maat en werk 
namens Beweeg 
Wijs en VCO 
Kinderdomein op 
het Sterrenpalet . 
Ik ben 26 jaar 
en woonachtig 
in Eibergen . Als 
ik mijn hobby’s 

moet benoemen is dat heel simpel: 
alles dat onder sport valt is mijn hobby . 
Naast mijn werkzaamheden op het 
Sterrenpalet werk ik op 6 andere scholen 
namens Beweeg Wijs . Hiernaast ben ik 
werkzaam  als pedagogisch medewerker 
op de buitenschoolse opvang, locaties 
Huenderstraat en Ketterinksteeg .
Bij vragen over alles omtrent Beweeg 
Wijs ben ik te bereiken op het volgende 
emailadres: robin@beweegwijs .nl .
Voor vragen over de buitenschoolse 
opvang kunt u bij ons terecht, maar 
ook kunt u contact opnemen met de 
directeur van IKC het Sterrenpalet, 
Ineke Neerhof . 

Met vriendelijke sportieve groet,
Danielle Karel en Robin ter Maat

Welkom 
Een hartelijk welkom voor Anouk en 
Mirthe Hoftijzer! Anouk komt in groep 4 
en Mirthe in groep 1 .

In groep 1 verwelkomen we ook nog 
Anouk te Brake, Milan Geuting en Tygo 
Oblink .

We wensen jullie allemaal een heel fijne 
tijd op het Sterrenpalet toe !



Jarig 
We feliciteren op :
03-09  Plien Wegdam 
03-09  Anouk te Brake uit groep 1
03-09  Milan Geuting uit groep 1
07-09  Marc te Boome uit groep 7
07-09  Yoran Schippers uit groep 5
07-09  Iris Kruisselbrink uit groep 2
10-09  Tygo Oblink uit groep 1
12-09  Kiki Meijer uit groep 6
12-09  Lena te Raa uit groep 2

Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst! 

Donderdag 28 augustus was meester 
Tobias jarig: alsnog van harte 
gefeliciteerd!

Agenda
10-09  papiercontainer
10 t/m 12-09 kamp groep 8
16-09  groepsinfo-avond
23-09  verkeersmiddag groep 6-7
26-09  verkeersmiddag groep 8

Er mag op het schoolplein niet gefietst worden. Als kinderen en/of 
ouders op de fiets naar school komen, dan willen we graag dat men 
lopend met de fiets aan de hand het schoolplein opkomt en afgaat. 

In Oeganda woont een meisje van zes jaar, Catherine. Zij is voor 
het Sterrenpalet heel speciaal. Het afgelopen jaar hebben we haar 
financieel geadopteerd.

Vervoer naar school
beide locaties
Er mag op het schoolplein niet gefietst 
worden . Als kinderen en/of ouders op 
de fiets naar school komen, dan willen 
we graag dat men lopend met de fiets 
aan de hand het schoolplein opkomt en 
afgaat .

Locatie Huenderstraat
Het liefst zien we alle kinderen lekker 
lopend naar school komen, maar ook wij 
begrijpen dat enkele kinderen dan wel 
zeer vroeg van huis moeten . 
Omdat de locatie Huenderstraat 
met twee ingangen rekening moet 
houden, is daarom de volgende regel 
opgesteld: kinderen die binnen de 
cirkel Klaashofweg, Bronbeekstraat, 
Hupselseweg, Beltrumseweg, 
Klaashofweg wonen, moeten zoveel 
mogelijk lopend naar school komen . 
Tenzij je je fiets mee moet nemen 
vanwege bijvoorbeeld de gymlessen .
Deze regel is ingesteld om te voorkomen 
dat er te veel fietsen in het fietsenhok 
komen te staan en er daardoor 
onvoldoende ruimte is om alle fietsen 

te kunnen plaatsen . Voor kinderen die 
wél met de fiets moeten is dat heel 
vervelend .
Daarnaast geldt: komt u met de auto 
dan dient u uw auto te parkeren aan de 
Klaashofweg of Irenestraat . 
De gezonde fietsers onder ons mogen 
de fiets parkeren op de stoep aan 
de Huenderstraat en dan daar het 
schoolplein oplopen . U mag ook de 
fiets meenemen het plein op vanaf 
de Huenderstraat en lopen over het 
plein, de fiets vasthouden en dan s .v .p . 
dezelfde weg terug .
Dus geen auto’s aan de Huenderstraat en 
niet met de fiets vanaf de Klaashofweg/
Irenestraat het plein op!
Alle fietsen en stepjes dienen in het 
fietsenhok te worden geparkeerd . 
Ook die van de kleuters moeten niet 
meer onder of voor de brandtrap gezet 
worden! Wilt u deze regels ook aan uw 
oppas-ouder(s)/opa’s/oma’s doorgeven?

De verkeersouders
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Zending
Elke maand  hebben we een donatie 
gedaan van 25 euro . Dit kon doordat 
de kinderen op maandagmorgen geld 
mee namen voor in de spaarpot van 
Catherine . Voor elke vakantie wordt de 
spaarpot geleegd en het geld geteld . 
Doordat er zo goed gespaard wordt kan 
Catherine 2x per dag eten en kan er 
af en toe iets extra’s gedaan worden . 
Zo heeft ze van een extra gift van ons 
voor Kerst een matras om op te slapen 
kunnen kopen . Daar worden wij hier 
toch ook blij van!!! 

Op het magneetbord in de gang hangt 
informatie over Catharine .

Omdat alles duurder wordt, ook in 
Oeganda, wordt er door de stichting UCCF 
(Uganda Child Care Foundation) gevraagd 
of de donatie verhoogd kan worden 
naar 30 euro per maand . Hier gaan we 
natuurlijk voor . We hopen dat ook dit 
jaar de kinderen weer elke maandag geld 
mee nemen en voor de herfstvakantie 
de spaarpot weer vol zit, zodat we haar 
financieel  kunnen blijven steunen .

In aansluiting hierop kunnen wij u 
alvast vertellen dat op vrijdag 19 
september Walter Hobelman samen 
met de Oegandese Fred Sekyewa op 
beide locaties komen om voorlichting te 
geven over het leven van Catharine in 
Oeganda .



Contactgegevens 
Het centrale post- en contactadres 
van het Sterrenpalet is op de locatie 
Huenderstraat . 

Het postadres is: 

IKC Het Sterrenpalet, Huenderstraat 51, 
7151 DB . Het centrale telefoonnummer 
is: 471550 .
 
Voor ziekmeldingen of contact met de 
leerkrachten van de bovenbouw (groep 
6 t/m 8) kunt u het telefoonnummer 
van de locatie Beukenlaan gebruiken: 
472372

Kort nieuws

Geen gym
Donderdag 11 september is er geen gym 
omdat juf Jeanet mee is met groep 8 op 
kamp .

Veel plezier!
Wij wensen de leerlingen van groep 8 en 
hun begeleiders heel veel plezier tijdens 
het kamp van 10 t/m 12 september .

Oud papier
Woensdag 10 september staat de 
oud papier-container weer op het 
schoolplein . Helpt u ook dit keer mee 
om de container goed gevuld te krijgen?
Alvast bedankt ! 

Overmaken 
kampgeld
Voor de zomervakantie hebben de 
ouders van de leerlingen van groep 
8 een mail ontvangen van onze 
penningmeester met het verzoek het 
kampgeld over te maken .
Het is heel fijn dat een aantal mensen 
daar inmiddels aan voldaan hebben! 
Mocht u de bijdrage nog niet betaald 
hebben, dan willen wij u vragen dit zo 
spoedig mogelijk te doen . Mocht u het 
betalen van het bedrag graag willen 
verspreiden over een aantal maanden, 
dan kan dat en horen wij dat graag . Bij 
voorbaat dank!

Mailadressen en 
website 
Achter de schermen wordt hard gewerkt 
aan een nieuw besturingssysteem 
voor de website . Dit betekent dat 
de oude site – gestoken in een nieuw 
Sterrenpalet-jas! – voorlopig blijft 
bestaan . Houdt u hem in de gaten?!
Zodra de nieuwe mailadressen gebruikt 
kunnen worden hoort u dat van ons . Tot 
die tijd blijven de huidige in gebruik .

Luizeninfo
Onze leerlingen op school zijn luisvrij! 
Afgelopen maandag was er een extra 
controle en is er geen luis gezien . 
Bedankt namens ons en de kinderen 
dat u minder staartjes, vlechtjes 
en gel heeft gebruikt! De volgende 
luizencontrole is op de 1e maandag 
na de herfstvakantie op 27 oktober, 
‘s ochtends om 8:15/8:30 uur . Blijft u 
ondertussen alert en blijft u uw kind 
wekelijks controleren, dan houden we 
onze school luisvrij .

Kinderraad
Ook dit schooljaar is er in de eerste 
week weer een Kinderraad gevormd . 
In de eerste vergadering zijn door de 
nieuwe leden de pleinregels opgesteld . 
Deze komen op de infoborden te 
hangen .
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Pleinwerkzaam-
heden
Op zaterdag 23 augustus hebben 
een aantal ouders diverse 
pleinwerkzaamheden verricht . Allemaal 
heel hartelijk dank voor jullie tijd en 
inzet, waardoor het belevingsplein zo 
mooi blijft !  

Vanuit de 
PR-werkgroep
De PR-werkgroep heeft het afgelopen 
jaar nauw samengewerkt . Samen 
hebben we nagedacht over de naam 



van de fusieschool en toen die eenmaal 
vaststond, konden we ons richten op het 
logo .  Met het schiterende (resultaat) 
zoals inmiddels bij u bekend is .
Liesbeth Schotanus, wij willen jouw heel 
hartelijk danken voor de samenwerking 
en jouw inbreng! De overige leden 
hebben allemaal ingestemd om samen 
verder te werken onder de bezielende 
leiding van Ineke: Annie de Vries, Mirjam 
Lefering, Micha Hoekstra, Marieke 
Hilhorst en Manja Sluiter vormen samen 
de PR-werkgroep van het Sterrenpalet 
en worden daarbij aangevuld door 
Tineke Franken en Carolien Koning van 
de Julianaschool .
Afgelopen dinsdag is de groep nogmaals 
bijeengeweest om terug te blikken en 
zij zijn tevreden met het resultaat . 
Daarnaast is er vooruitgekeken en 
daarbij hebben we een naam voor de 
nieuwsbrief bedacht: het Letterpalet .
de PR-werkgroep

Extra verschoning  
gevraagd
In de kleutergroepen hebben we 
behoefte aan extra kleren voor als er 
eens een ongelukje gebeurd . Als u thuis 
nog goede kleding heeft die uw kind 
niet meer past  dan zouden die wij 
graag voor in de groep gebruiken .  We 
denken vooral aan ondergoed, broeken 
en  leggings .

Nieuw op de 
website
U vindt op de website www .
willemsluitervco .nl (binnenkort kunt 
u de nieuwe naam van de site –www .
sterrenpaletvco .nl- gebruiken) nieuwe 
foto’s . Voortaan zijn de foto’s gratis te 
downloaden .
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Gratis reizen
In de maand september reizen kinderen gratis mee met een betalende passagier (18 
jaar of ouder) . Per passagier mag je 3 kinderen gratis meenemen met het openbaar 
vervoer . De gratis tickets kunnen besteld worden via www .ervaarhetov .nl .  

Kinderkerk
Op zondag 28 september is er weer een speciale dienst voor de kinderen in de leeftijd 
van 4 tot ongeveer 8 jaar . Het thema is: Als je klein bent maar toch sterk . . .! David en 
Goliath .
Je bent van harte welkom van 11 .00 tot 11 .30 uur in de Antonius kerk in Rekken . Na 
afloop is er voor iedereen iets te drinken .

Vormsel
Voor leerlingen van groep 8, die hieraan deel willen nemen, is er ter voorbereiding op 
het ontvangen van het sacrament van het heilig Vormsel een informatie-avond op 22 of 
24 september in het Achterhuis aan de Borculoseweg 43 in Neede . De avond begint om 
19 .30 uur . Vanaf 19 .15 uur staat de koffie klaar .


