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Luizencontrole 

Afgelopen woensdag is er in de boven-
bouw een extra hoofdluiscontrole ge-
daan. We zijn helaas niet luisvrij. Wij 
hopen dat u in de vakantie extra alert 
blijft zodat alle leerling weer luisvrij op 
school terugkeren. 
Na de voorjaarsvakantie, op maandag 2 

maart, is er weer de luizencontrole. 

Denkt u er aan om geen ingewikkelde 
staarten, vlechten in het haar van uw 
dochter te doen en graag uw zoon zon-
der teveel gel naar school te sturen? Bij 

voorbaat dank. 

Rapport in-
geleverd? 

Heeft u eraan gedacht het rapport van 
uw kind(eren) weer in te leveren? Mocht 
dit nog niet gebeurd zijn, wilt u dit dan 
maandag 2 maart alsnog doen? Alvast 
bedankt! 
 

Koffie-inloop 
Op donderdag 5 maart is er, van 8.15 – 
9.15 uur weer een koffie-inloop, dit 
keer weer aan de Huenderstraat. Hier-
voor bent u allemaal van harte uitgeno-
digd! Het zou leuk zijn om elkaar als 
ouders van de onderbouw en ouders van 
de bovenbouw rond de koffie/thee te 

ontmoeten.     
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Beweeg Wijs 
Er staat weer een naschools spor-

tuurtje gepland. 

Op maandag 9 maart organiseert 

Beweeg Wijs een nieuwe activiteit: 10 

tellen in de rimboe. 

De leerlingen van de groepen 1 t/m 5 

kunnen zich hiervoor opgeven via het 

mailadres jeanet@beweegwijs.nl. 

De activiteit begint om 14:30 uur en is 

om 15:30 uur afgelopen. 
 

Zending 

Het is weer vakantie. De spaarpotten 

voor Catherine zijn weer geleegd. 

Bijzonder om te zien dat sommige 

spaarpotten heel vol zijn, andere bijna 

leeg.  

Maar ook nu hebben we samen een 

flink bedrag gespaard: 79,30 euro.  

Fijn! Wat zal Catherine daar blij mee 

zijn! 

Sparen jullie mee ?  Op naar de volgen-

de vakantie! 

 
 

Terugblik voor-
leeswedstrijd 

Op 7 februari heeft Isa Hilhorst onze 

school op een geweldige manier verte-

genwoordigd tijdens de kwartfinale van 

de Nationale Voorleeswedstrijd 2015. 

Ondanks dat Isa ziek was, las ze met 

veel emotie een pittig stuk voor uit 

‘Spijt’ van Carry Slee. 

Uiteindelijk is ze 2e geworden. Ze 

heeft werkelijk geschitterd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma-uitrei-

king typcursus 

Vorige week dinsdag 10 februari vond 

het typexamen plaats. De geslaagden 

ontvangen dinsdag 10 maart hun typ-

diploma. Dit betekent dat de typcursus 

daarna afgerond is. Deze wordt vol-

gend schooljaar opnieuw aangeboden 

aan de groepen 6, 7 en 8. De leerlingen 

uit deze groepen ontvangen hiervoor 

een aparte folder.  

Maar voor dit jaar hebben we op 

school nog een nieuw aanbod (zie 

hieronder):  

EHBO-cursus 
voor kinderen! 

Op school wordt een  nieuwe cursus 

voor kinderen van het Sterrenpalet en 

de Juliana georganiseerd: de officiële 

Jeugd EHBO-A! Dit wordt gedaan in 

samenwerking met Beweeg Wijs. De 

naschoolse activiteit is bedoeld voor de 

kinderen van de groepen 6 t/m 8 en zal 

plaatsvinden op dinsdag 17/24/31 

maart + 7/14/21 april + 12/19/26 mei 

en 2/9 juni van 14.30 – 16.00 uur op de 

locatie aan de Beukenlaan. Tot slot 

vindt op 9 juni  een examen plaats, 

waarna de deelnemers, indien zij 

geslaagd zijn een officieel certificaat 

krijgen. De kosten voor de cursus be-

dragen 75 euro (inclusief het boek, 

EHBO-materiaal en het examen).  

Cursusleider is Wendy Zwierink, 

medewerker van Beweeg Wijs.  

Om te weten wie zij is en om meer 

over de inhoud van de cursus te weten 

te komen, is er op dinsdag 3 maart van 

19.30 – 20.30 uur op de locatie Beu-

kenlaan 1 een info-uur, waarvoor u (en 

uw kind(eren) van harte, geheel vrijbli-

jvend,  uitgenodigd bent/zijn.  

Aanvullende informatie vindt u in de 

bijlage. Deze bevat tevens het in-

schrijfformulier. Inschrijven kan door 

het inleverstrookje voor 13 maart in te 

leveren bij de leerkracht van uw kind

(eren).   

 

 
 
 
 

Ter herinne-

ring 

Op woensdag 4 maart van 8.30 – 9.30 

uur heeft Maria Krabbenborg, jeugd-

verpleegkundige bij GGD Noord- en 

Oost Gelderland een inloopspreekuur 

op onze school. 

Wilt u gebruik maken van dit spreek-

uur, dan kunt u bij haar binnenlopen 

of een afspraak maken via de mail: 

m.krabbenborg@ggdnog.nl. 
 

Kerk-school 
project 

Ieder jaar hebben we een project 

waarin de kerk en de VCO-scholen in 

Eibergen samenwerken. Dit jaar hou-

den we een expositie in de kerk. Het 

thema is: Feest in de Bijbel. 

Er staan veel feesten in de Bijbel. Ie-

dere groep heeft een feest uitgekozen 

en hier zijn ze creatief mee aan het 

werk geweest. U bent als ouder ook 

uitgenodigd om deze expositie te be-

kijken. De opening van de expositie is 

vastgesteld op vrijdag 6 maart 2015.  

Hierbij ontvangt u een uitnodiging met 

de tijden waarop u de expositie kunt 

bekijken.  

 
 

Pleinwerk-
zaamheden 

Op zaterdag 7 maart staat weer een 

ochtend gepland voor diverse plein-

werkzaamheden. Heeft u toevallig 

twee rechterhanden?  Alle hulp is van 

harte welkom!  

(Als u zich aan het begin van het 

schooljaar al heeft opgegeven via het 

ouderhulpformulier, hoeft u zich niet 

nogmaals op te geven, maar wordt u 

hiervoor nog apart benaderd.) 
 

Oud papier 

Woensdag 11 maart staat de oud pa-

pier container weer op het school-

plein. Helpt u ook dit keer mee om de 

container goed gevuld te krijgen? 

Alvast bedankt !  

Minette Onnink  
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gratie van het bewegingsonderwijs, van 

gymles tot buitenspelen en bso-

beweegactiviteiten. Na schooltijd spra-

ken Jenne en Gerlo nog met enkele 

kinderen, die vertelden wat zij die 

middag geleerd hadden door middel 

van het projectmatig werken. Verras-

send waren de antwoorden. Elke keer  

blijkt weer hoeveel de kinderen leren 

door middel van het projectmatig 

werken, ook doordat zij hierover heel 

enthousiast zijn.  

Na het gesprek met de leerlingen vond 

het gesprek met de leerkrachten 

plaats. Jenne en Gerlo spraken hun 

waardering uit voor het behaalde resul-

taat met het doorlopen Excellente 

Scholen-traject. We kwamen tot de 

conclusie dat zaken die voor ons ge-

woon zijn, heel bijzonder kunnen zijn. 

Maar ook dat het ons niet gaat om de 

eer, maar om goed onderwijs voor 

ieder kind, zodat elk kind op het Ster-

renpalet mag schitteren! Natuurlijk 

zijn we blij met het mooie rapport, dat 

we van de Jury Excellente Scholen kre-

gen. Jenne en Gerlo feliciteerden ons 

hiermee, waarbij we ook allemaal een 

attentie in ontvangst mochten nemen. 

Daar lieten zij het niet bij, want ook 

voor u en uw kinderen lieten zij een 

attentie achter. Op een geschikt mo-

ment hopen we u, bijvoorbeeld tijdens 

een gezamenlijke ontmoeting, en uw 

kinderen daarmee te verrassen.  

Na het gesprek met de leerkrachten 

gingen Jenne en Gerlo tot slot in 

gesprek met afgevaardigden van de MR 

en OR. Verschillende onderwerpen 

werden besproken en over het alge-

meen werd er, net zoals uit het Ouder-

betrokkenheidsonderzoek is gecon-

cludeerd, met grote tevredenheid over 

de school gesproken. Ook de 

nieuwbouw kwam in het gesprek ter 

sprake. Als er nieuwe ontwikkelingen 

hieromtrent zijn, zal het bestuur u 

hierover informeren.            

Kortom: het was een heel plezierige 

middag, waarbij het bestuur hun be-

trokkenheid en waardering toonde, 

waarvoor wij hen hartelijk bedanken!  

 
 
 
 

dhr. Jenne 
Wierstra  
 
 
 
 

 
    dhr. Gerlo  
    Teunis 
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Schoolbe-
zoek  
Afgelopen maandagmiddag 16 febru-

ari kwam het bestuur van VCO, in de 

personen van dhr. Jenne Wierstra en 

dhr. Gerlo Teunis, op schoolbezoek. 

Allereerst namen zij een kijkje in de 

klassen om te weten hoe het onder-

wijs op het Sterrenpalet gerealiseerd 

wordt. Daarbij waren zij in het  

bijzonder benieuwd naar hoe de ‘21e 

century skills’ op school aan de orde 

komen. Deze skills gaan niet alleen 

over ICT-vaardigheden, maar ook 

over onderwijsvernieuwing in de 

vorm van kritisch denken, samen-

werken, leiderschap, creativiteit, 

communiceren, probleemoplossend 

vermogen en sociale- en culturele 

vaardigheden. Het was leuk dat zij 

constateerden al deze elementen 

terug te zien in het onderwijs, zoals 

wij dat geven. Het projectmatig 

werken, zoals we dat nu kennen, 

speelt daarbij een grote rol. Maar 

ook Snappet, het werken met tablets 

in de groepen 4 t/m 7, toont de on-

derwijsvernieuwing en het voorberei-

den van de kinderen op de toekomst. 

Robin vertelde als Beweeg Wijs-

coach en daarbij ook BSO-

medewerker hoe groot het aanbod 

op het gebied van spel en bewegen 

is, waarbij er ook sprake is van inte 



20 FEBRUARI 2015 NUMMER 12 4 

Schaaktoer-
nooi Plusklas 

Eindelijk was het zover! Na 5 interes-

sante schaaklessen vond op woensdag 

18 februari het schaaktoernooi op de 

Beukenlaan plaats, waarbij zowel 

onze plusklas als de plusklas van het 

IKC Juliana meededen.  

Elke deelnemer speelde 4 partijen, 

die maximaal 20 minuten duurden. 

Wat is het spannend als je, naast het 

schaken, ook nog steeds de klok in de 

gaten moet houden!  

Aan het eind van de morgen kwam er 

een winnares uit:  Irene Bos (IKC 

Juliana). Zij had al haar partijen ge-

wonnen! Mooie tweede plaatsen, met 

een gelijk aantal punten, waren er 

voor Remco Bloemena en Casper 

Bullée. Derde plaatsen waren er voor 

Dieuwertje Bos en Elin van der Bout 

(beiden IKC Juliana). Allemaal van 

harte gefeliciteerd!  

De heren Vis en Nijhuis van de schaak-

vereniging H.E.C. danken we hartelijk 

voor hun geweldige en enthousiaste 

inzet om de schaaksport te promoten!  

 
 
 

 

 
 

Evaluatie con-
tinurooster 

Deze hebben we al eerder aangekon-

digd, maar de inhoudelijke en tech-

nische uitwerking vroeg meer tijd dan 

vantevoren gedacht. Na de voorjaars-

vakantie ontvangt u per mail een digi-

tale enquete, waarmee we, zoals be-

loofd, het continurooster met u willen 

evalueren. Mogelijk komen hier verbe-

terpunten uit, die we op het huidige 

rooster kunnen toepassen. We gebrui-

ken hiervoor uw mailadres zoals dat bij 

ons bekend is. Mocht u gebruik maken 

van een ander mailadres, dan horen we 

het graag.   

Welkom 
In groep 0-1-2B verwelkomen 

we Levi Langelaar. Welkom op 

de basisschool en heel veel 

plezier bij ons op school!  Levi 

is het broertje van Dion. 

 

 
 

 
 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

20-02  Leron Knippers uit groep 1A 

23-02  Naomi Nnaekwe uit groep 8 

24-02  Marien Zuthof uit groep 1A 

25-02  Dominique Zijlstra uit groep 8 

26-02  Levi Langelaar uit groep 0B 

01-03  Micha Hoekstra leerkracht     

           groep 3 

01-03  Jaimy Geuting uit groep 2A 

02-03  Janine den Boer uit groep 1A 

08-03  Thijs Ormel uit groep 5 

12-03  Lars Weerkamp uit groep 6 

 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

Bijlage 

U ontvangt bij dit Letterpalet even-
eens de activiteitenkalender  van 
maart. 
 

Fijne vakantie! 

Voor nu sluiten we voor 1 week de 
deuren van school. We wensen jullie 
allemaal een fijne vakantie toe! We 
hopen elkaar in gezondheid weer op 

maandag 2 maart a.s. te ontmoeten !  

Op de locatie Beukenlaan was deze week de 

verwarming defect. Deze bikkels hebben 

echter gewoon hun lessen gevolgd en waren 

heel erg blij met hun warme kop thee/koffie 


