
 

Elke les, waar je van leert,  
maakt het pad vrij voor nog 
waardevollere lessen. 
Elke les, die je negeert, komt 
steeds weer terug. 
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Eieractie 

Dit jaar houden we op het Sterrenpalet 
de eerste eieraktie. De Ouderraad ver-
koopt eieren van pluimveehouderij 
Gussinklo in Eibergen. Uw kind(eren) 
heeft/hebben deze week een opgave-
formulier mee naar huis gekregen 
waarop u aan kunt geven hoeveel doos-
jes (10 eieren à 2 euro) u wilt bestellen. 
Het geld komt ten goede aan de kas van 
de ouderraad. De bestelling kan t/m 
maandag 23 maart bij de leerkracht 
worden ingeleverd. Dan zullen de be-
stelde eieren maandagmiddag 30 maart 
klaar staan in de hal aan de Huender-
straat. 
 

Herinnering 

De kinderen van alle groepen hebben 
woensdag 25 maart vrij i.v.m. een  
studiedag van het team. 

 
 

Zending 

Catherine heeft ons een foto en een 
brief gestuurd.  
In deze brief bedankt ze ons voor de 
kaart en de extra gift die wij met 
Kerst gestuurd hebben. 
Ze heeft er nieuwe kleren en een big-
getje voor gekocht.   
Ze noemt onze school nog de Willem 
Sluiterschool, het zal nog niet door-
gegeven 
zijn dat 
onze 
naam ve-
randerd is 
in Het 
Sterren-
palet. 
We zullen 
dat in een 
volgende 
brief of 
kaart er 
duidelijk 
bij ver-
melden. 
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Voetbaltoer-
nooi 

Op woensdag 8 april is het jaarlijkse 
voetbaltoernooi.  
Helaas zijn er te weinig voetbalvelden 
en daarom heeft de organisatie beslo-
ten dat de leerlingen van alle groepen 
5 dit jaar niet mee kunnen doen aan 
het voetbaltoernooi.  
Van onze school doen er 5 teams aan 
mee. 
De kinderen die hieraan meedoen, mo-
gen hun brood op school eten, daarna 
vertrekken we om 13.00 uur 
gezamenlijk op de fiets. 
Tijdens het voetbaltoernooi krijgen de 
kinderen 1x iets te drinken. Het is 
handig om zelf ook nog iets te eten en/
of drinken mee te nemen. Natuurlijk 
zijn er ook supporters nodig langs de 
lijn. Komt u ze aanmoedigen? 

 

Beweeg Wijs 
Op maandag 30 maart staat weer een 
naschools sportuurtje gepland voor de 
leerlingen van de locatie Beukenlaan: 

10 tellen in de rimboe. 

De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 
kunnen zich hiervoor opgeven via het 
mailadres jeanet@beweegwijs.nl. 
De activiteit begint om 14:30 uur en is 
om 15:30 uur afgelopen. 

 

Palm-
pasen-
stok 
maken 

Zit je op de ba-
sisschool en heb 
je zin om een 
palmpasenstok 
voor palmzondag 
te maken?  
Dan ben je 
welkom op zater-
dag 28 maart in 
de Huve van 

14.00 tot ca. 16.00 uur. 
Als je nog een stok hebt dan mag je die 
meenemen. 
Ouders die willen helpen zijn ook van 
harte welkom. 
Graag opgave vóór 20 maart. 
Groetjes Jeannette Graven   
j17graven@gmail.com    (476182) en 
              Jolanda Rooiman    
m.rooiman@hetnet.nl     (291343) 

 

Terugblik  
koffie-inloop 

Donderdag 5 maart was de koffie-
inloop op de locatie Huenderstraat. 
Het was leuk dat er opnieuw een tafel 
vol mensen was. Onder het genot van 
een kopje koffie of thee was er even 

tijd om gezelllig bij te praten. 

De volgende (paas)inloop vindt plaats 
op donderdagmorgen 2 april, van 
8.15—9.15 uur op de locatie Beuken-
laan. U bent hiervoor van harte uit-

genodigd! 

 

Evaluatie con-
tinurooster 
Afgelopen maandag heeft u, als het 
goed is, per mail van Scholen met Suc-
ces de digitale enquête ontvangen over 
het continurooster zoals we dat met 
ingang van dit schooljaar hanteren. Het 
enquêtebureau kon vanmorgen laten 
weten, dat 55% van de ouders/
verzorgers de vragenlijst al heeft inge-
vuld! Heel erg bedankt hiervoor! Mocht 
u de vragen nog niet hebben beant-
woord, dan willen we u hierbij vragen 
of u dit nog wilt doen. Het kan nog tot 
en met volgende week vrijdag 20 
maart. Bij voorbaat dank!   

 

 

 

Streetwise 

ANWB Streetwise komt volgende week 
op bezoek!! 
Ook wij als school voelen ons verant-
woordelijk voor de verkeersveiligheid 
van uw kind. Daarom hebben wij ANWB 
Streetwise uitgenodigd om op 19 
maart naar onze school te komen.  
Streetwise is een praktisch, maar ook 
leuk, leerzaam en uitdagend verkeer-
sprogramma voor alle leerlingen van 
de basisschool.  Professionele instruc-
teurs komen een ochtend naar de 
school en geven verkeerstrainingen op 
maat. Met speciaal ontwikkelde lesma-
terialen zoals electro- en rijlesauto´s, 
zebrapaden, verkeerslichten, opblaas-
bare auto's en een fietsparcours wordt 
de praktijk zo veel mogelijk nage-
bootst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vier onderdelen zijn: 
● Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een 
speelse introductie op gevaarherken-
ning, herkennen van verkeersgeluiden, 
veilig oversteken, gebruik van autogor-
del en autostoeltje. 
● Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: 
Verdere behandeling van gevaarher-
kenning, veilig oversteken en de nood-
zaak van gebruik van de autogordel in 
een autostoeltje. 
● Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: 
Invloed van reactiesnelheid, inschatten 
van de remweg van een auto en het 
juiste gebruik van een veiligheidgor-
del. 
● Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: 
Gevaarherkenning, fietsvaardigheden 
en fietsbeheersing. 
Wilt u zien hoe Streetwise in de prak-
tijk gaat? Klik dan op onderstaande 
link en bekijk het filmpje op de site.  
http://www.anwb.nl/streetwise. 
We gaan er samen met de kinderen 
een leerzame maar vooral gezellige 
dag van maken!! 

 
 

Geen gym 

Donderdag 2 april is er ’s ochtends 
geen gym vanwege de paasviering. 
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Oud papier 

Met hulp van een aantal ouders en met 
name van de kinderen uit groep 8 is 
het ook dit keer gelukt om de oud 
papier container goed gevuld te kri-
jgen.  
Allemaal heel hartelijk bedankt !  
Minette Onnink 
 
 
 
 

 

  
 

Terugblik pro-
ject school-
kerk 

Ieder jaar nemen de twee VCO-scholen 
in Eibergen deel aan het project school
-kerk. Dit jaar was het thema ‘Feesten 
in de Bijbel’. 
Iedere groep heeft een feest uitge-
zocht. Daar hebben de kinderen over 
gelezen en gepraat en daarna een 
kunstwerk gemaakt. De resultaten 
waren heel verrassend en leuk om te 
zien.  
Vorige week vrijdag werd de expositie 
feestelijk geopend in de kerk.  
Het was leuk dat ook veel ouders en 
andere familieleden belangstelling 
toonden. Wilt u nog even genieten van 
deze expositie, bekijk dan onder-
staande link voor een filmpje en foto’s. 
http://www.berkellandtv.nl/video/
featured/leerlingen-exposeren-in-de-
oude-mattheus-eibergen-6-maart-
2015 ,    http://www.pkneibergen-
rekken.nl/school-en-kerk. 
 

Nieuws uit de 
groepen 
Hiervoor verwijzen wij u naar Basis-
schoolnet, onder het tabblad Groepen. 
Onder het tabblad Foto’s vindt u 
nieuwe foto’s van: 
● genieten van het zonnetje. 

Schoolreisje 
groep 0 t/m 6 
Schoolreisje groep 0 t/m 6 
Inmiddels is de datum vanhet school-
reisje bekend, namelijk donderdag 25 
juni. De bestemmingen zijn: 
 
*Groep 0 t/m 2 gaan naar Flierefluiter 
in Raalte. Daar is een speeltuin en een 
kinderboerderij. 
De kinderen en begeleiders vertrekken 
rond 08.30 uur met de bus en om  on-
geveer 14.15 verwachten we ze weer 
terug op school. 
*Groep 3 t/m 5 gaan naar de Juliana-
toren. De kinderen en begeleiders ver-
trekken rond 08.30 uur met de bus en 
om ongeveer 17.00 uur verwachten we 
ze weer terug op school. 
*Groep 6 gaat naar Avonturenpark Hel-
lendoorn. Deze groep vertrekt om 
09.00 uur met auto’s naar Hellendoorn 
en ze zijn rond 17.00 uur weer terug 
op school.  
 
Alle leerlingen worden 25 juni om 8.15 
uur op school verwacht.  
 
We zouden graag een bijdrage voor het 
schoolreisje van u ontvangen. Hiervoor 
krijgt u via basisschoolnet een bericht 
van de penningmeester Larissa Ormel. 
De kosten zijn per leerling voor groep 0 
t/m 2: 15 euro en voor de groepen 3 t/
m 6: 25 euro, waaraan de ouderraad 
nog een klein bedrag toevoegt om alle 
kosten te kunnen betalen.  
 
Het duurt nog even, dus nadere infor-
matie volgt. 
We hopen met elkaar op een onver-
getelijke dag! 
 

Kamp groep 7 
Dit jaar gaat groep 7 niet op school-
reis, maar we gaan op kamp! En wel op 
donderdag 16 en vrijdag 17 april. De 
kinderen zijn in de klas al druk aan het 
raden waar we naartoe gaan. Volgende 
week vrijdag maakt juf Marian dit bek-
end. We kunnen al verklappen dat het 
ongeveer 20 km fietsen is en dat het 
natuurlijk met al die leuke kinderen 
heel gezellig wordt!  
Voor de kinderen en ouders van groep 
7 volgt nog een brief met extra uitleg. 
De kosten van het kamp bedragen 40 
euro. Hiervoor krijgen de betreffende 
ouders ook een bericht van de penning-
meester Larissa Ormel via Basisschool-
net.  

Typdiploma 
Op dinsdag 24 maart vindt de diploma-
uitreiking van de typcursus plaats. De 
eerste groep ontvangt het diploma om 
14.30 uur en de tweede groep om 15.15 
uur. De uitreiking vindt plaats in de hal 
van de locatie Beukenlaan. Alle geslaag-
den: van harte gefeliciteerd! 
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Van het be-
stuur 
Inmiddels hebben we een scholenfusie 
van de 3-Sprong en de Willem Sluiter-
school  achter de rug en afgerond. Een 
belangrijk deel van de fusie was het 
formele deel. Dat is helemaal klaar en 
afgerond. Belangrijker is het niet-
formele deel: de samenwerking tussen 
de school, de leerkrachten, de kinde-
ren en hun ouders, met u dus. Uit ons 
schoolbezoek en onze eerdere ge-
sprekken met de school, de directeur 
en de medezeggenschapsraad, con-
stateren wij dat ook dat deel goed "op 
stoom" ligt. Er is veel tevredenheid, 
de samenwerking is goed en de  
schoolontwikkeling gaat goed door. De 
school is succesvol, want door de vele 
aanmeldingen zien we dat veel ouders 
vertrouwen  hebben in de school. Dat 
is een goed teken. 
Een heel mooie opsteker is dat de 
school is gegaan voor het predicaat  

Geboren 
Jorik (groep 7) heeft op 19 februari 
een zusje gekregen! Zij heet Jet. We 
zijn heel blij voor Jorik, Jikke en hun 
ouders. Van harte gefeliciteerd en 
samen veel geluk gewenst ! 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

18-03  Tjidde Hilhorst uit groep 5 
19-03  Mitch Scholten uit groep 1A 
20-03  Luca Heinemans uit groep 8 
20-03  Wout Bruijn uit groep 1A 
25-03  Huub Kruisselbrink uit groep 7 
25-03  Raphaël Rab uit groep 3 
26-03  Lisa de Haan uit groep 5 
27-03  Roos Waanders uit groep 8 
27-03  Frederiek Koenders uit groep 4 
27-03  Elsbeth Koenders uit groep 5 
01-04  Mirjam Lefering van de ad- 
          ministratie 
02-04  Jinne Onnink uit groep 5 
03-04  Björn Timmerije uit groep 8 
03-04  Hugo Sluiter uit groep 2B 
04-04  Roos Glandrup uit groep 8 
05-04  Harm Ezerman uit groep 7 
05-04  Kenna Kluivers uit groep 4 
05-04  Céline Drenth uit groep 4 
06-04  Isha Brouwer uit groep 8 
09-04  Joyce ten Elzen leerkracht  
           groep 3-4 
09-04  Bo ten Have uit groep 3 
Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

"excellente school". Dat was een ge-
slaagde actie en het toont de ambitie 
van de school. Het is niet allemaal 
vanzelfsprekend wat de leerkrachten 
op de school doen. Ze doen van alles 
om de kinderen succesvol te laten zijn 
en te slagen. Voor ons excellent dus. 
Er zijn na de fusie nog een paar pun-
ten te realiseren. Eén van de aan-
dachtspuntjes is nu de verdeling van 
de leerlingen over twee locaties. On-
danks dat het op dit moment werk-
baar is, moet de periode waarin wij 
verdeeld zijn over twee locaties zo 
kort mogelijk duren. 
Het bestuur heeft daarom tegelijk met 
de fusie het plan opgevat om een 
nieuwe school te bouwen. Maar waar?  
In overleg met de gemeente is er een 
onderzoek gestart naar de beste loca-
tie. De beste locatie voor de kinderen,  
maar ook financieel gezien de beste 
locatie. Het resultaat van het in 2013 
uitgevoerde onderzoek was dat nieuw-
bouw op de locatie van "Het Sterren-
palet" aan de Huenderstraat ook fi-
nancieel de beste oplossing zou zijn. 
Het onderzoek is uitgevoerd door BCT 
uit Enschede en zij hebben een rap-
port gemaakt dat  door het bestuur 
met de gemeente is besproken. 
 

Het bestuur heeft een aanvraag ge-
daan voor een nieuw gebouw in 2014. 
Dat is niet gelukt. De gemeenteraad 
heeft in 2014 andere keuzes gemaakt.   
In het overleg (OOGO) met de wet-
houder is daar  vervolgens uitvoerig 
over gesproken.  
Ook is er gesproken over een nieuwe 
aanvraag in 2015, waarvan VCO heel 
graag zou willen dat die hoog op de 
prioriteitenlijst zou komen. De wet-
houder Onderwijs heeft aangegeven 
zijn "uiterste best te doen" om het 
deze keer door de Raad te laten ac-
corderen. 
Dus is er voor 2015 opnieuw een aan-
vraag gedaan. Het bestuur heeft er nu 
alle vertrouwen in dat de aanvraag 
voor nieuwbouw in dit jaar, 2015, zal 
worden goedgekeurd. Dat betekent 
dat het bestuur in het late najaar van 
2015 opdracht zou kunnen geven tot 
het maken van een voorlopige ont-
werptekening. We willen niet te ver 
en te veel op de zaken vooruitlopen, 
maar rekening houdend met vergun-
ningen e.d. zou dan in de loop van 
2016 een begin kunnen worden ge-
maakt met  de start van de nieuw-
bouw. 
Dat zou toch wel heel mooi zijn….  
een nieuwe school voor het Sterren-
palet !! 
Jenne Wierstra 
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Afgelopen weken waren er wederom 
diverse leuke activiteiten te doen. En-
kele activiteiten die we gedaan hebben 
zijn: diverse knutsels maken die te 
maken hadden met kunst en kitsch en 
landen, culinaire activiteiten doen 
zoals appelcake maken, bladerdeeg-
kunst met knakworsten en 
kaiserschmarren (Oostenrijk) en 
bewegingsactiviteiten doen zoals 
kunstroof, tennis, een speurtocht en 
patatje leggen (Belgie). 
Afgelopen maandag (9 maart) hebben 
alle 9 kinderen van de maandaggroep 
mee gedaan met de naschoolse ac-
tiviteit  ’10 tellen in de rimboe’ van 
Beweeg Wijs. Iedereen heeft erg 
genoten van uitdagende verstopplekken 
en van de spanning van een zoeker die 
de kinderen probeerde te vinden. 
Ook zijn we woensdagmiddag (4 maart) 
met een aantal kinderen naar PLUS 
Koenders geweest. Hier  was een 
feestelijke middag voor ouders en kin-
deren. De BSO kinderen werden 
geschminkt en kregen een ballon en 
een hoop lekkere dingen. Bedankt voor 
de hartelijke ontvangst en de leuke 
activiteiten!   
Nu het weer beter wordt krijgen som-
mige kinderen de zomer al in hun bol, 
zelfs binnen!                     
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
 
 
 
 

De aankomende weken staan, net als 
afgelopen twee weken, in het teken 
van landen. Het is de bedoeling dat we 
nog meer culinaire hoogstandjes uit 
verschillende landen gaan maken, lek-
ker blijven knutselen met het thema 
landen en spelletjes/sporten uit ver-
schillende landen gaan spelen. 
Tot de volgende BSO Report! 
IKC BSO team Sterrenpalet 
Tot de volgende BSO Report! 
Ineke,  Miriam en Robin,  
Team BSO Sterrenpalet 
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