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Juf Riny en juf 
Natascha 

Uit de onderzoeken van juf Riny is ge-
bleken, dat zij een hernia heeft. Hier-
voor wordt zij in de komende periode 
behandeld. Het zal voorlopig nog niet 
lukken om voor de klas te gaan. Als het 
lukt, wil Riny misschien op goede mo-
menten wel eens op school komen, wat 
wij natuurlijk heel fijn vinden. We 
hopen vooral dat de behandelingen en 
rust haar goed doen en beterschap 
geven! Namens ons allemaal veel 

sterkte gewenst, Riny!  

Uit de onderzoeken van Natascha is 
gebleken, dat er lichamelijk gelukkig 
niks aan de hand is, maar dat om-
standigheden van de laatste jaren 
zoveel van haar gevraagd hebben, dat 
de energie meer dan op is. Door de arts 
is uitgesproken dat Natascha dit kwar-
taal waarschijnlijk nog niet aan het 
werk kan gaan. Ook jij namens ons alle-

maal veel sterkte gewenst, Natascha!  

Gelukkig hebben we in de persoon van 
Lynn ter Bals een heel goede invaller 
gevonden. Zij begeleidt groep 0/1/2B 
gedurende hele weken op een voortref-
felijke manier! Fijn dat je er bent, 
Lynn! Bedankt voor wat je betekent 

voor de groep en de school!  

 

Van harte be-
terschap! 

Nog steeds zijn er veel mensen ziek. 
Ook op school zijn er soms halve 
groepen ziek! Iedereen die op dit mo-
ment geveld is door griep of iets anders: 
van harte beterschap!  

                 Het 
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Terugblik Open 

huis 

Het was nog te koud om de deuren 
letterlijk open te zetten, maar figuur-
lijk gingen de schooldeuren extra open 
op dinsdagavond 27 januari en woens-
dagochtend 28 januari tijdens het 
“Open Huis” voor “nieuwe ouders”. Er 
was veel belangstelling, dus dat was 
leuk! De ouders ontvingen we met een 
kopje koffie of thee met een lekkere 
koek (gebakken door de leerlingen van 
groep 5). De ouders kregen een 
rondleiding door de school, die gedaan 
werd door enkele ouders van de PR, MR 
en OR. In elke klas werd door de leer-
kracht van die groep verteld hoe we op 
school werken. Natuurlijk kregen de 
ouders bij vertrek de informatietas 

aangeboden.  

Terugblik  
koffie-inloop 

Gistermorgen, donderdag 5 februari, 
was de koffie-inloop op de locatie Beu-
kenlaan. Het was leuk dat er zoveel 
ouders waren, dat de stoelen rond de 
tafel allemaal bezet waren. 
Onder het genot van een kopje 
koffie of thee was er even tijd 

om gezellig bij te praten.  

De volgende koffie-inloop vindt 
plaats op donderdagmorgen 5 
maart, van 8.15 – 9.15 uur op 

de locatie Huenderstraat. 

 

 

Voetbaltoer-
nooi 

Op maandag 16 februari is er opnieuw 
een naschoolse activiteit van Beweeg 
Wijs. In de Pickerhal vindt dan een 
voetbaltoernooi plaats voor de groepen 
6, 7 en 8 en duurt van 14.30 tot 15.30 
uur. De leerlingen kunnen zich hiervoor 
opgeven via het mailadres 
jeanet@beweegwijs.nl en kan tot 
uiterlijk 11 februari!  
Kinderen die gebruikmaken van de BSO 
lopen na afloop met de leerkrachten 
mee naar school, de andere kinderen 
kunnen bij de Pickerhal (haldeel C) 

opgehaald worden.  

NB: Alleen gymschoenen is voldoende  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voorleeskam-
pioen aan de 
slag 

Aankomende zaterdag doet onze voor-
leeskampioen Isa Hilhorst mee aan de 
regionale finale van de voorleeswed-
strijd in een poging voorleeskampioen 
van Eibergen te worden. Dit kampioen-
schap vindt plaats op zaterdagmiddag 
7 februari a.s. tussen 14.00 en 16.00 
uur in de Bibliotheek van Neede. We 
wensen Isa heel veel succes toe en 
natuurlijk bent u van harte welkom om 

haar aan te moedigen. 
 
 

Typexamen 

Op dinsdag 10 februari a.s. vindt het 
typexamen plaats. Wij willen alle deel-

nemers heel veel succes toewensen! 

 
 

Tien-minuten-
gesprekken 

Donderdag 12 februari vinden de 10-
minuten-gesprekken plaats. U heeft 
zich hiervoor, via Basisschoolnet, kun-
nen aanmelden. We heten u van harte 
welkom! Tien minuten van tevoren ligt 
het werk van uw kind in de gang bij 
het betreffende lokaal. En voor wie zin 
heeft in koffie of thee: deze staat in 

de hal (op beide locaties) weer klaar. 

 

Rapporten 

Vrijdag 13 februari krijgen de kin-
deren hun rapport mee naar huis, het 

eerste Sterrenpalet-rapport!  

Het zou fijn zijn als deze allemaal vóór 
de voorjaarsvakantie weer op school 
ingeleverd kunnen worden zodat we ze 

hier kunnen bewaren. Alvast bedankt! 
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Terugblik Ex-
cellente 
scholen 

Aan het begin van dit kalenderjaar 
schreven we over onze ontwikkeling 
‘op weg naar excellentie’. Omdat dit 
best bijzonder is, schreef de Tubantia 
er ook een stukje over in de krant. In 
totaal zijn er namelijk 160 scholen, 
waaronder wij, tot het eind van het 
traject gekomen, terwijl er in totaal 
alleen al 6500 basisscholen in Neder-
land zijn. Als u het stukje gelezen 
heeft, heeft u kunnen lezen dat een 
‘afvaardiging van het Sterrenpalet’ op 
maandag 26 januari naar Den Haag is 
geweest, waar het ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap diverse 
scholen uit het hele land het predicaat 
‘excellent’ gaf. We vonden het een 
hele eer hiervoor uitgenodigd zijn, 
want dat betekende dat we heel 

dichtbij de benoeming tot excellente 
school zaten. Alies en Ineke zijn die 
dag naar Den Haag geweest. Dat was 
een hele belevenis! De bijeenkomst 
was één groot feest met zang, dans en 
toespraken! Daar waren ook Sander 
Dekker, staatssecretaris van onderwijs, 
en minister-president Mark Rutte bij 
aanwezig. Zij spraken allebei hun 
waardering uit naar alle aanwezige 
scholen, waarbij Mark Rutte zei: ‘U 
toont lef door hier te zijn!’ Hij feli-
citeerde ons met ons onderwijs (en 
deze felicitatie geven we bij deze 
graag door, ook aan u): Leerkrachten 
werken met passie elke dag weer om 
uit leerlingen het beste te halen. Goed 
onderwijs is belangrijk voor de toe-
komst van Nederland. De kinderen van 
nu, zijn de volwassenen van later. De 
uitslag bestond voor ons uit het resul-
taat dat we van de drie categorieën 
(categorie 3 – komt niet in aanmerking 
voor excellent, categorie 2 – op weg 
naar excellentie en categorie 1 – excel-
lent) in categorie 2 zitten: op weg naar 
excellentie! In de conclusie van het 
rapport dat we meekregen, staat 
geschreven (voor wie dit interessant 

vindt):  

De school onderscheidt zich door een 
goed gestructureerd aanbod voor 
bewegingsonderwijs, sport en buiten-
spel, waarin de naschoolse opvang 
prima is geïncorporeerd. Datzelfde 
geldt voor de leerlingenzorg. Het pest-
vrije pedagogische klimaat, dat mede 
ondersteund wordt door een goed pro-

Meeleven 

Ook de afgelopen week hebben een 
aantal personen te maken gehad met 
het plotseling overlijden van een dier-

baar familielid.  

We willen iedereen die hier mee te 
maken heeft of heeft gehad heel veel 
sterkte wensen voor nu, maar zeker 

ook voor de toekomst. 

 

Nieuws uit de 
groepen 

Hiervoor verwijzen wij u naar Basis-
schoolnet, onder het tabblad Groepen. 
Onder het tabblad Foto’s vindt u nieu-
we foto’s van:  
● spreekbeurten ; en                           

● verkeer groep 1/2. 

en bevordering van  de sociaal-emo-   
tionele ontwikkeling, is een markant 
punt binnen de school. Een belangrijke 
voorwaarde voor het leren van de kin-
deren komt daarmee optimaal uit de 

verf.  

De inrichting van het onderwijs is 
weloverwogen. De school wordt goed 
geleid en heeft een zeer gedreven 
team. Het Sterrenpalet verbetert zich 
aanhoudend en het lerend vermogen 
van de school is evident. De zorg voor 
de kwaliteit inclusief de borging van 
aanpakken die succesvol zijn gebleken, 
is een punt waarop de school goed 
functioneert. Ze heeft een duidelijk 

excellentieprofiel! 

Dit resultaat hebben we te danken aan 
een ‘zeer gedreven team’, zoals het 
team hierboven genoemd wordt. Col-
lega’s, bedankt voor jullie inzet en 
passie elke dag weer om uit de leer-
lingen van het Sterrenpalet het beste 
te halen! Ouders, namens Mark Rutte, 
gefeliciteerd met deze school voor uw 

kind(eren)!  
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Even voor-
stellen 

Mijn Naam is Rebecca 
Glory Paul. Mijn 
roepnaam is Rebecca 
en ik ben 21 jaar.  Ik 
loop stage in groep 0-
1-2 b en ik ben er 
elke maandag en 
dinsdag. Ik woon bijna 5 jaar in Ned-
erland. Ik woon zelfstandig in Neede. 
Mijn hobby’s zijn zingen, dansen, op 
reis gaan en hardlopen. Ik hou heel 
veel van kinderen. Ik heb twee keer 
stage gelopen bij een kinderopvang. Ik 
ben christelijk. Elke zondag ga ik naar 
de kerk. Ik zing bij het kerkkoor.  Mijn 
talen zijn Engels en Nederlands. Ik 
ben heel rustig, dus mijn leerdoel is 
contact maken met collega’s.               

Groetjes, Rebecca Paul 

 

Hallo, ik ben Marnita 
Riedewald de nieuwe 
stagiaire bij het Ster-
renpalet. Elke dinsdag 
loop ik stage in  groep 
0- 1 -2b .                                                  
Ik ben 16 jaar en zit in 
het laatste jaar van 
het Assink Lyceum in 

Eibergen en ik doe Zorg en Welzijn.  
Met mijn ouders, zusje en broertje 
woon ik in Eibergen.  Mijn hobby’s zijn 
muziek luisteren, gamen en lezen. 
Deze stage vind ik erg leuk, vanaf de 
eerste dag al. Ik vind het erg leuk om 
met de kinderen bezig te zijn en ze te 
helpen.                                           

Groetjes, Marnita Riedewald 

Van de ver-

keersouders  
Houd iedereen zich aan de regels? 

Op 27 en 30 januari hebben de 
verkeersouders verkeersles gegeven 
aan de groepen 0-1-2  en groep 3. Met 
groep 0-1-2 hebben we een speurtocht 
gelopen waarbij we het oversteken 
hebben geoefend. Ook hebben we een 
toneelspel opgevoerd over de 
verkeerssituatie rond school. Conclu-
sie:  de kinderen gaan alleen met de 
fiets het plein op en af vanaf de 
Huenderstraat. En ouders en/of ver-
zorgers parkeren geen auto in de 
Huenderstraat en geen fiets in de Ire-

nestraat. 

Met groep 3 hebben we het nut van 
verlichting en reflectors besproken en 
dit laten zien in een donkere ruimte. 
Ook hebben we bovenstaand onder-

Hallo, mijn naam is 
Nathalie Raven.    Ik 
ben 17 jaar oud en 
woon in Eibergen. Mijn 
hobby's zijn volley-
ballen, muziek luis-
teren en met  vriendin-
nen afspreken. Ik zit in 
Groenlo op school en 
volg daar de opleiding 

onderwijsassistent. Ik zit nu in het 
tweede jaar en ik vind het een erg 
leuke opleiding. Ook hoop ik volgend 
jaar mijn diploma hiervoor te halen. 
Daarna zou ik graag willen verder stud-
eren op de PABO. Dit half jaar loop ik 
stage op het Sterrenpalet in groep 
0/1/2 a. Elke woensdag, donderdag en 
vrijdag zal ik daar te vinden zijn. Dit is 
mijn eerste stage bij de kleuters dus ik 
hoop dat ik hier veel van leer.                                                   
Ik kijk erg uit naar de komende pe-
riode!                                             

Groetjes, Nathalie Raven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werp besproken. Ouders die mee-
gelopen hebben, bedankt voor jullie 

hulp! 

De eerstvolgende verkeersactiviteit 
vindt plaats op 19 maart: de ANWB 

Streetwise. 

Onderstaand artikel heeft in september 
in het Letterpalet gestaan en willen 

wij bij deze nog eens herhalen: 

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. Om-
dat de locatie Huenderstraat met twee 

ingangen rekening moet 

houden, is daarom de volgende regel: 
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 

Jarig 
We feliciteren op : 

06-02  Amara Zuthof uit groep 3       
07-02  Tristan Vrieze uit groep 4       
08-02  Germen Kruisselbrink uit groep 
5                                                     
09-02  Robin de Bruin uit groep 2b    
11-02  Merrin Kluivers uit groep 6     
18-02  Julia Wensing uit groep 2a      
19-02  Mathijs Drenth uit groep 5      

20-02  Leron Knippers uit groep 1A 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

Geef het goede voorbeeld en houd je 
aan de regels,  voor de veiligheid van 
uw en onze kinderen.   Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking!           

Zijn er vragen ? Laat het ons weten. 

De verkeersouders 
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De afgelopen weken stonden in het 
teken van thema muziek. Activiteiten 
die we gedaan hebben zijn o.a. 
muziekinstrumenten knutselen ter 
aankleding van de bso, muziek op het 
plein, een grote themaposter maken, 
muziekinstrumenten laten zien en lied-
jes spelen en als kers op de taart kwam 
er een echte DJ langs op de bso. De 
kinderen hebben tijdens het bezoek 
van de DJ leren plaatjes draaien en 
scratchen. Daarnaast hebben verschil-
lende kinderen gedanst op muziek van 

de bso dj’s!  

Miriam is afgelopen week jarig ge-
weest, dit lieten we uiteraard niet zo 
maar voorbij gaan. Dit werd goed ge-
vierd en we kregen een leuke originele 

traktatie. 

Voor de aankomende weken staat het 
thema ‘Kunst en Kitsch’ op het pro-
gramma. De kinderen mogen een wit    
t-shirt of sokken meenemen om te pim-
pen. Hiernaast zijn er diverse manieren 
om kunst op papier te krijgen waaron-
der ‘schilderen met knikkers’ en ‘blind-
schilderen’.  Ook staan de Beweeg Wijs 
activiteiten in het teken van kunst met 
oa spelletjes als Kunstroof (blokjesroof) 
en Wie is de kunstenaar (na-aap, tik-

spel). 

Tot de volgende BSO Report! 
Ineke,  Miriam en Robin,  
Team BSO Sterrenpalet 
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