
 

Expo over be-
vrijding 
Museum de Scheper brengt 70 jaar na 
dato de Bevrijding van Eibergen en de 
eerste jaren van de wederopbouw in 
beeld. Op 31 maart om 15.30 uur 
opent burgemeester J.H.A. van Oost-
rum de expositie “Eibergen bevrijd, en 
toen?” met medewerking van een aan-
tal kinderen van het Sterrenpalet. De 
kinderen van de groepen 4 en 6 t/m 8 
hebben voor deze gelegenheid vredes-
duiven gemaakt, waarmee de expositie 
wordt opgefleurd.  
De expositie is te bezichtigen tot 10 
mei. 
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Uitnodiging  
koffie-inloop 
Op donderdag 2 april is er, van 8.15 – 
9.15 uur weer een koffie-inloop, dit 
keer weer aan de Beukenlaan. Hiervoor 
bent u allemaal van harte uitgenodigd! 
Het zou leuk zijn om elkaar als ouders 
van de onderbouw en ouders van de 
bovenbouw rond de koffie/thee te ont-
moeten. 
 

Eieractie 
De bestelde eieren kunnen maandag-
middag 30 maart opgehaald worden in 
de hal aan de Huenderstraat. 
 

 
 
 
Website 
Achter de schermen zijn wij druk bezig 
met de voorbereidingen voor een nieu-
we website. Deze gaat binnenkort de 
lucht in.  
Houdt u www.sterrenpaletvco.nl in de 
gaten? 
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Voorwoord 

                 Het  Letterpalet 



Touwtrektoer-
nooi 
Op woensdag 20 mei organiseert de 
touwtrekkersvereniging Eibergen het 
jaarlijkse touwtrek-scholentoernooi 
voor de leerlingen van de groepen 5-8. 
Opgave hiervoor kan t/m vrijdag 15 
mei. Geef je op bij juf Jeanet, via 
Baisschoolnet of eventueel via haar 
mailadres jeanet@beweegwijs.nl. 

Pleinwerk-
zaamheden 
Een paar weken geleden heeft een hele 
groep ouders diverse pleinwerkzaamhe-
den verricht. Allemaal heel hartelijk 
dank. Door jullie tijd en inzet blijft ons 
belevingsplein mooi!   

 

 

Cursus compu-
tertypen/tekst-
verwerken 
Afgelopen dinsdag vond de diploma-
uitreiking plaats van de cursus compu-
tertypen/tekstverwerken. Deze is bij 
ons op school gegeven door Gulden 
Loon Typopleidingen. 
Zeven jongens en meisjes van Het Ster-
renpalet hebben hun diploma of certi-
ficaat in 
ont-
vangst 
geno-
men. Van 
harte 
gefelici-
teerd met dit behaalde resultaat! 
Ook in het volgende schooljaar wil Gul-
den Loon de cursus weer op school (of 
op een school in de buurt) organiseren. 
Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 
kunnen hier aan deelnemen. Hiervoor 
krijgen de leerlingen uit de huidige 
groepen 5, 6 en 7 een folder mee waar-
op beschreven staat hoe de aanmelding 
in zijn werk gaat. Een typdiploma is in 
deze tijd heel wat waard! Daarom be-
velen wij de cursus van harte aan. 

 
 

Juf Natascha 
en juf Riny 
Juf Natascha en juf Riny zijn al een 
hele tijd afwezig. Gelukkig gaat het 
met hen allebei steeds ietsje beter. Ze 
kunnen voorlopig nog niet voor de klas, 
maar wel komen ze af en toe, of zelfs 
wekelijks, weer op school. Fijn om 
jullie weer te zien, Natascha en Riny! 
Juf Riny is zelfs zover dat ze op de 
maandag- en dinsdagmorgen in de klas 
ondersteunende werkzaamheden mag 
doen en met kleine groepjes kinderen 
kan gaan werken. Juf Lynn blijft voor-
lopig de leerkracht van de groep. We 
zijn blij dat je er bent, Lynn, om de 
groep voor zo’n lange tijd zo goed op 
te vangen!   

 

 
 
 
Extra luizen-
controle 
Er is hoofdluis geconstateerd op school.  
Daarom zal er a.s. maandag een extra 
controle gedaan worden. We beginnen 

in de onder- en bovenbouw.  

We willen u vragen, thuis alvast te 
controleren, mocht u dit niet al met 
regelmaat doen en zo nodig behande-

len.  

Denkt u maandag even aan de klipjes, 
strikjes, gel enz. in het haar, dat 
maakt het pluizen niet makkelijker. 

Bedankt namens de luizenpluizers.   

 
 

Geen gym 

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

Voetbaltoer-
nooi 

Op woensdag 8 april is het voetbal-
toernooi. 
De kinderen die hieraan meedoen, mo-
gen hun brood op school eten, daarna 
vertrekken we om 13.00 uur gezamen-
lijk op de fiets. 
Tijdens het voetbaltoernooi krijgen de 
kinderen 1x iets te drinken. Het is han-
dig 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? 
Wij hopen tijdens dit toernooi in onze 
nieuwe schoolshirts te kunnen deelne-
men. 
 

Naschoolse 
sportactiviteit 
Op maandag 20 april staat weer een 
naschools sportuurtje gepland voor de 
leerlingen van de locatie Huender-
straat: atletiek. 
Leerlingen van de groepen  0 t/m 5 
kunnen hiervoor opgegeven worden bij 
juf Jeanet, via Basisschoolnet of even-
tueel via haar mailadres jea-
net@beweegwijs.nl. 
De activiteit begint om 14:30 uur en is 
om 15:30 uur afgelopen. 
 
 

Skatemiddag 
en -cursus 
Op woensdag 22 april organiseert de 
Sport Federatie Berkelland een skate-
middag voor leerlingen van de groepen 
4 t/m 8 op de baan van RTC de Stof-
wolk. Bij voldoende interesse organise-
ren zij ook een skatecursus in mei/
juni. 
Deze  middag is voor zowel beginners 
als ervaren skaters. De kosten bedra-
gen 3 euro (graag contant meenemen).  
Voor aanvullende informatie verwijzen 
wij u naar de bijlage. Aanmelden kan 
tot uiterlijk woensdag 15 april bij de 
SFB.  
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Streetwise 
Vorige week donderdag is de ANWB bij 
het Sterrenpalet en de Juliana op be-
zoek geweest. 
Ze hebben het lesprogamma Streetwise 
gegeven aan alle leerlingen. 
Groep 0-1-2 heeft in het speellokaal 
van de Juliana de "Toet toet"-les gehad 
van onze verkeersouder Carin Koeslag. 
De groepen 3 en 4 hebben samen met 
leerlingen van de Juliana, in de gym-
zaal van de Juliana, de les "Blik en klik" 
gevolgd. 
De groepen 5 en 6 mochten op de loca-
tie Beukenlaan in een echte auto zitten 
en zelf remmen, om te ontdekken hoe 
lang de remweg van een auto is! Deze 
les heet "Hallo auto". 
De groepen 7 en 8 hadden de les Trap-
vaardig op het plein aan de Huender-
straat. Zij werden getest op hun be-
hendigheid, en kregen een zware rug-
tas om mee te fietsen (oefening voor 
het voortgezet onderwijs). Ook moch-
ten zij op een elektrische step rijden. 
Een verslag hiervan staat ook te lezen 
op de website van de ANWB. Hier staan 
ook de groepsfoto’s: http://
www.anwb.nl/community/fotos/
fotoalbums?
plckphotopa-
ge=Gallery&plckGalleryID=8565ccbd-
88d2-4e8e-bc57-5007b4207f4 (het be-
treft het foto-album Sterrenpalet 19 
maart 2015). 
Via deze weg willen de verkeersouders 
en het team alle ouders bedanken die 
meegeholpen hebben deze dag! 
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Jeugdtuin 
Jeugdtuin Eibergen is op zoek naar 
kinderen tussen de 7 en 12 jaar die 
het leuk lijken op een eigen stukje 
grond te planten,te zaaien en te oog-
sten. De kosten bedragen 5 euro per 
maand per kind in de periode van april 
tot begin oktober.  Je kunt je hiervoor 
aanmelden tot eind april. Ook is 
Jeugdtuin Eibergen op zoek naar vrij-
willigers. Mocht u belangstelling heb-
ben, dan verwijzen wij u voor aanvul-
lende informatie naar de website: 
www.jeugdtuin-eibergen.nl. 

 

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: 

 Technieklokaal groep 8 

 Streetwise groep 5 

 10 tellen in de rimboe 

 Streetwise groep 8 

 Verkiezingen in groep 8 

 Een dag anders dan anders… 
 
 

Enquête conti-
nurooster 
De meeste ouders hebben de vragen-
lijst over het continurooster ingevuld, 
waarvoor hartelijk dank! Het enquête-
bureau zal de antwoorden verwerken 
in een rapport. Als we dit ontvangen 
hebben, zullen we u op de hoogte 
stellen van de resultaten hiervan.  

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid 
Vandaag nemen we afscheid van  
Daniël en Teun Ramp. Zij verhuizen 
met hun ouders en broers naar Aalten.  
Fam. Ramp is lange tijd, namelijk al 
sinds mei 2000, verbonden geweest 
aan de Willem Sluiterschool/het Ster-
renpalet. Daarom zullen we hen wel 
gaan missen. Fred & Annemieke, Mar-
co, Pieter, Daniël en Teun, bedankt 
voor hoe jullie tot betekenis waren 
voor onze school en een heel fijne en 
goede tijd in jullie nieuwe woonplaats 
en op de nieuwe school! 
 
 

Geboren 
Mark en Nathalie KösterHenke zijn 
woensdag de trotse ouders geworden 
van een tweede zoon! Hij heet Daan. 
We zijn heel blij voor Mark, Nathalie 
en Ties. Van harte gefeliciteerd en 
samen veel geluk gewenst ! 
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