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Op woensdag 8 oktober staat de ouderavond gepland. Meestal geven 
we hier samen met de ouder- en medezeggenschapsraad invulling aan. 
De ouderavond van dit jaar willen we op een speciale manier invullen, 
namelijk samen met u. 

Ouderavond
Op de ouderavond mag u namelijk 
op de koffie bij …. Bij wie zou u wel 
eens ‘op de koffie’ willen gaan? Bij 
de voorzitter(s) van de ouderraad? Of 
van de medezeggenschapsraad? Bij de 
penningmeester? Bij de directeur? Bij 
een verkeersouder of de oud-papier-
coördinator? Of bij… vult u zelf maar in. 
Wilt u hierover vast nadenken? Voor de 

invulling krijgt u binnenkort een aparte 
mail met uitnodiging, waarop u aan 
kunt geven bij wie u ‘op de koffie’ zou 
willen. Op de ouderavond liggen ook de 
jaarverslagen en financiële verslagen ter 
inzage, waarover u dan ook uw vragen 
kunt stellen. We heten u voor die avond 
van harte welkom! Vanaf 20.00 uur staat 
de koffie klaar! 

Voorwoord
Omdenken:
Ik heb mijn concentratie 
niet verloren
iets anders heeft mijn 
concentratie gewonnen

(Loesje)
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Herfstvakantie 2015
Het vakantierooster 2014-2015 heeft u 
ontvangen. Deze is ook op de website te 
vinden.
Bij deze willen we, na instemming van 
de MR, ook graag vast de herfstvakantie 
van 2015 bekend maken. Deze is van 19 
t/m 23 oktober 2015.

Ouderhulpformulier
Komende maandag ontvangt u het 
ouderhulpformulier. Daarop kunt u 
aankruisen met welke activiteit(en) u (of 
iemand anders) dit schooljaar zou willen 
helpen. Zou u het formulier uiterlijk 
volgende week vrijdag 26 september 
weer willen inleveren? 

Ouderbijdrage
Aankomende week ontvangt u een 
mail van onze penningmeester met 
het verzoek de ouderbijdrage over te 
maken. 

Wij willen u vragen dit zo spoedig 
mogelijk te doen. Bij voorbaat dank!

Geen gym
Op maandag 6 en donderdag 9 van 
oktober  is er geen gym in de Pickerhal. 
Op donderdag gaan de gymlessen van de 
groepen 6 en 8 in de Rekstok wél gewoon 
door.
 

Huisbezoeken
Eén keer in de periode dat een kind bij 
een leerkracht in de groep zit, komt de 
leerkracht op huisbezoek. Deze zullen 
de komende periode plaatsvinden. Dus 
als uw kind bij een andere leerkracht 
dan vorig jaar in de groep zit, wordt u 
in de komende tijd benaderd voor het 
maken van een afsrpaak hiervoor.
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Van de verkeersouders

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek vindt plaats van 1 
t/m 12 oktober.
Het thema dit jaar is: “Lang zal je 
lezen.” Hier willen we gezamenlijk 
aandacht aan besteden tijdens een 
speciale feestochtend voor alle groepen 
in de vorm van de meesters- en 
juffendag. Hierover hoort u nog meer.
 

Communicatie met 
ouders
Om de communicatie met alle ouders op 
onze school te vergemakkelijken, gaan 
we binnenkort beginnen met het werken 
met Basisschoolnet. Via een “digitaal 
schoolportaal” is het dan mogelijk om in 
een veilige internetomgeving als school 
en ouders direct te communiceren. 
Hierdoor worden de lijnen heel kort. 
Door de school/leerkrachten kunnen 
er berichten geplaatst worden en ook 
kunt u als ouders via dit portaal uw 
vragen stellen of berichten sturen. 
Alle berichten van school die geplaatst 
worden op Basisschoolnet (en voor u 
bestemd zijn), komen automatisch in uw 
mail.  Zo hoeft u niet steeds te kijken of 
er nog nieuwe informatie op het portaal 
geplaatst is. Ook zullen er bijvoorbeeld 
foto’s verschijnen van de groep waarin 
uw kind zit, wordt u op de hoogte 
gehouden van nieuwtjes in de groep 
en verschijnen de nieuwsbrieven via 
het schoolportaal. Er is nog veel meer 
mogelijk met het schoolportaal en daar 
komen we in de volgende nieuwsbrieven 
op terug.

Allergieën
Als uw kind(eren) last heeft/hebben van 
een allergie, willen wij dit graag weten. 
Dit is mede van belang bij de inkoop 
voor Sinterklaas, kerst en dergelijke 
activiteiten. Om de allergielijst zo 
actueel mogelijk te houden, willen wij 
u vragen veranderingen aan school door 

te geven via het mailadres admin@
willemsluitervco.nl. Hartelijk dank 
hiervoor!

Informatieavond
Het was fijn dat er heel veel ouders 
konden komen op de informatieavond ! 
Bedankt voor uw komst!
Er is heel veel informatie gegeven in alle 
groepen. Mocht u toch nog te kampen 
hebben met vragen of onduidelijkheden, 
dan horen we dat graag ! Geen vraag of 
opmerking is teveel...

Contactgegevens
Op de ouderavond is aan u de lijst 
met uw contactgegevens gegevens, 
zoals deze bij ons bekend zijn. Daarbij 
hebben wij gevraagd om eventuele 
wijzigingen te noteren, zodat we deze 
in het leerlingenadministratiesysteem 
kunnen opnemen. Voor de ouders wie 
niet aanwezig waren, zijn de lijsten 
meegegeven. Mocht u dit nog niet 
hebben gedaan, wilt u de lijst dan z.s.m. 
retour doen? Als alle wijzigingen zijn 
doorgevoerd, zullen we in elke groep 
de groepslijst met naam-, adres- en 
telefoongegevens uitdelen. Mocht 
u er bezwaar tegen hebben, dat uw 
contactgegevens verspreid worden onder 
de ouders van de klasgenoten van uw 
kind(eren), dan horen we dit graag zo 
spoedig mogelijk. 
  

Oud papier
Met hulp van een aantal ouders en met 
name van de kinderen uit groep 7 is het 
ook dit keer gelukt om de oud papier 
container weer goed gevuld te krijgen. 
Allemaal heel hartelijk bedankt!
 

Foto-cd kamp
Voor alle ouders van de kinderen van 
groep 8: volgende week verzamelen we 

alle foto’s van het kamp. Hiervan zal een 
cd worden gemaakt. Mocht u hiervoor 
belangstelling hebben dan kunt u deze 
bestellen d.m.v. het inleveren van een 
envelop, voorzien van de naam van uw 
kind(eren) + het geld bij de leerkracht 
van uw kind(eren). De kosten bedragen 
€ 5,00 voor 1 foto-cd en € 5,00 voor 1 
video-dvd. Mocht u beide cd’s willen 
bestellen dan bedragen de kosten € 7,50.

Planten
Vóór de zomervakantie hebben wij u 
gevraagd om onze schoolplanten te 
verzorgen en hieraan is grif gehoor 
gegeven, waarvoor onze hartelijke dank. 
Mocht u nog een plant thuis hebben 
staan, dan zouden wij deze graag 
terugkrijgen zodat onze vensterbanken 
weer gezellig gevuld raken.

Locatie Beukenlaan 
op pad voor de 
Kinderpostzegel 
actie
Vanaf woensdag 24 september tot en 
met vrijdag 3 oktober 2014 gaan meer 
dan 200.000 kinderen uit de groepen 6, 
7 en 8 van ruim 5.000 basisscholen op 
pad om kinderpostzegels, kaarten en 
kinderpleisters te verkopen. Dit jaar 
doen we als hele locatie Beukenlaan van 
onze school mee. De opbrengst van de 
actie gaat naar kwetsbare kinderen in 
Nederland en ontwikkelingslanden. Het 
thema van de Kinderpostzegelactie 2014 
is “Laat kinderen leren”.
We wensen de leerlingen heel veel 
succes, want ze helpen met hun inzet 
andere kinderen die het minder goed 
hebben.

Leskracht
In groep 0/1/2 proberen de leerkrachten 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
de beleving van de kinderen. Een 
voorbeeld: het is maandag en het 
stormt. Alle kinderen praten erover. De 
leerkracht merkt dat het de kinderen 
boeit. Daarom besluit de leerkracht 
vliegers met de kinderen te maken en 
daarna met de klas naar buiten te gaan 
om de wind te voelen. Tot slot praten 
de leerkracht en de kinderen er samen 
over in de kring en kijken ze aansluitend 

De voor volgende week dinsdag en vrijdag geplande verkeerslessen voor de groepen 
6 tot en met 8 kunnen niet doorgaan. Deze worden een week opgeschoven: op 30 
september voor de groepen 6 en 7 en op 3 oktober voor groep 8.
Deze les wordt bij op de locatie Beukenlaan gehouden. Het onderwerp is “de dode 
hoek en landbouwmachines” en wordt  verzorgd door de verkeersouders.



een filmpje over het weer. De kinderen 
genieten en leren veel.

Ook in groep 3 tot en met 8 zouden de 
leerkrachten meer willen aansluiten bij 
wat kinderen willen leren. Met name 
op het gebied van de zaakvakken: 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, 
maar ook eventueel muziek en verkeer. 
Daarom hebben we ons georiënteerd op 
een nieuwe werkwijze voor deze vakken.  
De komende weken gaan we daarom 
in groep 3 tot en met 8 aan het werk 
met “Leskracht”.  De lessen zullen met 
name in de middag plaats vinden, ter 
vervanging van de zaakvakken, waarbij 
we wel werken aan dezelfde doelen.
Tijdens het werken met Leskracht wordt 
er een thema gekozen. Vervolgens 
neemt de leerkracht voorwerpen mee 
naar school die bij het thema horen. 

Er worden in de loop van de lessen 
onderzoeksvragen opgesteld die de 
kinderen zelf mogen bedenken. Ook 
mogen ze zelf boeken, informatie 
of andere voorwerpen mee nemen 
naar school. In groepjes leren de 
kinderen samenwerken en gaan ze 
hun onderzoeksvraag beantwoorden. 
Uiteindelijk volgt er een presentatie 
in de klas. De kinderen mogen zelf 
meedenken over de presentatievorm. 
Door het werken met Leskracht willen 
we graag bereiken dat kinderen beter 
leren samen werken, onderzoeken en  
leren na denken. 

Ook willen we bereiken dat leerlingen 
enthousiast worden en dat ze, wat ze 
leren, beter blijven onthouden. Doordat 
er voor de leerkrachten kerndoelen 
zijn geformuleerd, kunnen ze wel in 
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Bezoek uit Oeganda
Vandaag hebben alle groepen bezoek 
gehad van Walter Hobelman en de 
Oegandese Fred Sekyewa. Walter 
Hobelman is PR-voorlichter bij de 
stichting UCCF (Uganda Child Care 
Foundation).
Door middel van een powerpoint-
presentatie hebben de kinderen 
voorlichting gekregen over het leven van 

de kinderen in Oeganda.
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.

de gaten houden of de kinderen alles 
leren wat ze moeten weten als ze in 
groep 8 komen. Het eerste thema dat 
we gaan behandelen is ‘onderzoeken en 
uitvinden’. 
Wordt vervolgd…!

Gelderse 
Museumdag
Op zaterdag 18 oktober vindt de 
Gelderse Museumdag plaats. Deze dag 
kunnen kinderen en hun ouders tegen de 
gereduceerde toegangsprijs van 1 euro 
maar liefst 79 deelnemende Gelderse 
musea bezoeken. Hiervan is ook een 
boekje uitgedeeld. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de website www.
geldersemuseumdag.nl.

Terugblik kamp 
groep 8
Vrijdag:
Ik werd wakker gemaakt door de juffen 
en meesters.
Ik moest met de groep alles gaan 
inpakken en de bagage naar de bus 
brengen zodat de moeders alles naar 
Beukenlaan kon brengen.
Daarna ging iedereen naar buiten om te 
ontbijten en daarna pakten wij de fiets 
om naar het Vragenderveen te gaan.
We moesten door het veen lopen en 
iedereen was in het veen gezakt. Ik heb 
ook een stukje in het veen gezwommen. 
Het was hééééél koud. Daarna moesten 
we schone kleren aantrekken en daarna 
die verschrikkelijke 14 km fietsen. Ik kon 
niet meer. Ik was gewoon ontzettend 
moe en toen wij bij de Beukenlaan 

aankwamen omhelsde ik mijn vader 
en toen fietsten we naar huis. Ik was 
DOODMOE!!!!!

Geschreven door Remco Bloemena

Nieuws uit 
groep 1-2a
We zijn al weer een paar weken op weg 
in het nieuwe schooljaar.
Onze groep is gestart met 23 
kinderen, 15 uit groep 1 en 8 uit groep 
2. De oudste kinderen helpen de 
nieuwkomers, maken hen wegwijs in de 
klas. Het is een gezellige groep. Vanaf 
volgende week komt  Noémi Maclean 
af en toe een dag mee lopen. Noémi, 
welkom! 
We hebben de afgelopen weken 
gewerkt over Rikie, een jongentje 
die voor het eerst naar school gaat en 
z’n knuffel onder zijn trui heeft mee 
genomen. Het is best spannend, die 
eerste schooldag. De kinderen van 
groep 1 hebben met wasco zichzelf 
getekend en groep 2 heeft een boekje 
over zichzelf gemaakt. Alle kinderen 
hebben zichzelf voorgesteld op een 
televisie en er is gerekend met knuffels: 
hoeveel zijn er verdwenen? De  letters  
s ( van  school) en r (van Rikie) hangen 
in het lokaal.  We hebben gepraat over 
blij zijn, bang, boos en verdrietig. Er 
is dierengym gespeeld. We hebben dit 
thema afgesloten door de groepen 1-2a 
en 1-2b te laten wisselen. Zo konden 
de kinderen eens bij elkaar in de klas 
kijken en spelen. 
De afgelopen week hebben we een 
verhaal gehoord over een zaadje in de 
wind. Lees verder >



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
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Welkom
Een hartelijk welkom voor Marit de 
Klerk en Noémi Maclean. Marit en 
Noémi komen in groep 1a. In groep 
1b verwelkomen we Milan Geuting, 
Dean Versteeg, Nigel Versteeg en Jack 
Bussink.
We wensen jullie allemaal een heel fijne 
tijd op het Sterrenpalet toe !

Jarig
We feliciteren op :

14-09  Boaz de Visser, groep 4
19-09  Mandy te Nijenhuis, groep 6
19-09  Marit de Klerk, groep 1a
22-09  Dean Versteeg, groep 1b
22-09  Nigel Versteeg, groep 1b
24-09  Jack Bussink, groep 1b
25-09  Renske Floors, groep 3
29-09  Tibbe Ciechonski, groep 4
01-10  Sam Wegdam, groep 6
02-10  Klaas Snijders, conciërge
02-10  Marlies Groot Wassink, groep 5

Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst! 

Agenda
23-09  verkeersmiddag groep 6-7
24-09  kinderpostzegelactie
26-09  verkeersmiddag groep 8
03-10  Letterpalet 3

Vervolg van pagina 3 > Eerst waren er nog tien zaadjes, daarna negen, acht, zeven, 
zes, vijf, vier, drie, twee, tot er nog maar eentje over was. Dat ene zaadje werd een 
grote zonnebloem. We hebben allerlei zaadjes bekeken, grote zaden en hele kleine 
zaadjes. En we weten nu dat die zaadjes volgend jaar weer bloemen zullen worden. 
Dit jaar zijn we ook met Engelse les begonnen. We hebben een aantal Engelse liedjes 
geleerd en leren Engelse woordjes. De komende weken werken we  over ontdekkingen 
en uitvindingen. Dat gaat vast spannend worden. Er valt veel te ontdekken.

Nieuws uit groep 4
We hebben er al weer 4 weken op zitten in groep 4! We hebben samen al veel gedaan 
en geleerd. Alle kinderen hebben de tafel van 10 opgezegd. We hebben de hoofdletters 
M,N, U, IJ, V en W leren schrijven. Met spelling hebben we de twee-tekenklanken 
geoefend: oe, ui, ou, eu, ij. Op dit moment oefenen we met de ‘beer’ woorden, dat 
zijn woorden met -eer, -oor of -eur. Bij deze woorden kun je niet zo goed horen hoe je 
ze moet schrijven, dat maakt het soms wel lastig. Twee weken geleden zijn we samen 
naar de bibliotheek geweest. Iedereen heeft daar zelf een boek uitgekozen om te 
lezen. In de klas hebben we mooie tekeningen gemaakt over “aliëns die onderbroeken 
stelen”. Ook hebben we mooie uilen geknutseld. Met taakspel hebben we al een flink 
aantal beloningen verdiend: een stukje film kijken, verkleed op school, een spelletjes 
doen, buiten spelen. Het is dus erg leuk in groep 4!

Even voorstellen…
Mijn naam is Antoinette ter Steege. Ik 
ben 19 jaar en woon in Eibergen. Ik volg 
de opleiding onderwijsassistent aan het 
Graafschap College in Groenlo. Hier zit 
ik in mijn derde en laatste jaar. Ik ben 
tot 14 november 2014 de stagiaire van 
groep 3 en ik ben iedere dag te vinden 
op de school. Dit komt omdat dit mijn 
basisexamen is voor de opleiding. Ik ben 
nu sinds een week begonnen met mijn 
examen, een spannende tijd! Ik hoop dat 
ik de komende 9 weken een gezellige 
tijd ga hebben met de collega’s en de 
kinderen.
 
Antoinette ter Steege


