
Voorwoord 

Actie VCO 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
VCO bestaat 125 jaar. Aan het eind van 
het vorige schooljaar is er in het kader 
van dit jubileum een feestweek op Wil-
lem Sluiterschool en de 3-Sprong ge-
weest.  
In Nederland is het onderwijs goed ge-
organiseerd. Kinderen kunnen in alle 
vrijheid naar school om het onderwijs 
te volgen. Dat is in bijvoorbeeld Peru 
wel anders. Daarom willen we de scho-
len en de kinderen vragen zich in dit 
VCO-jubileumjaar in te zetten voor een 
Edukans-project in Peru. Het gaat nu 
niet om speelgoed voor kinderen, maar 
om een financiële ondersteuning voor 
lesmateriaal en scholing van leraren. 
We willen dit doen door de verkoop van 
doosjes met daarin 2 sfeerlichtjes voor 
2,50 euro (per doosje). Elke oudste van 
het gezin krijgt a.s. maandag 10 no-
vember 4 doosjes sfeerlichtjes om sa-
men als gezin bij familie en vrienden te 
verkopen. Als dat lukt, zijn de kinderen 
in Peru al flink geholpen. Meer verko-
pen mag natuurlijk ook. Op school zijn 

meer doosjes verkrijgbaar. De actie 
loopt gedurende één week, namelijk 
volgende week, van 10 t/m 17 novem-
ber. Gedurende die week kunnen de 
kinderen het ontvangen geld inleveren 
bij hun leerkracht. Ook niet-verkochte 
doosjes kunnen ingeleverd worden. 
Helpt u mee?  
Het bestuur van VCO 

 
 
 
 

 
Duizenden kaarsen kunnen met 1 kaars aan-
gestoken worden.  
De kaars zal er niet korter door gaan bran-
den.  
Ook geluk wordt niet minder als je het met 
anderen deelt. 
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Basisschoolnet  
In het vorige Letterpalet hebben wij u 
op de hoogte gebracht van het digitale 
schoolportaal basisschoolnet. Ook heb-
ben wij u daarin verteld dat u een brief 
met een unieke code zou ontvangen. 
Tot op heden heeft u die brief nog niet 
ontvangen. Het spijt ons u te moeten 
vertellen dat dit vertraging oploopt. 
Helaas zijn wij hierin van anderen af-
hankelijk. 
Wij hopen zo spoedig mogelijk met ba-
sisschoolnet van start te kunnen gaan. 
Zodra we de inlogcodes voor u ontvan-
gen hebben, ontvangt u alsnog de brief. 
Diezelfde dag zult u van ons per mail 
ook de bijbehorende handleiding ont-
vangen.  
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                 Het Letterpalet 



Voorleeswed-
strijd  
Vandaag waren er de spannende voor-
rondes van onze jaarlijkse voorlees-
wedstrijd. Alle jongens en meisjes heb-
ben prachtig voorgelezen. Toch kwa-
men er uit elke groep twee winnaars, 
dit zijn ze: 
Groep 4: Plien Penterman en Yari Hui-
nink; 
Groep 5: Tjidde Hilhorst en Elsbeth 
Koenders 
Groep 6: Eva Ormel en Isabella Rab; 
Groep 7: Kim Lieftink en Huub Kruissel-
brink;  
Groep 8: Isa Hilhorst en Roos Waan-
ders. 
 
Deze jongens en meisjes zijn de eerste 
voorleeskampioenen van het Sterrenpa-
let geworden. Allemaal van harte gefe-
liciteerd! 
Zij strijden op donderdagavond 13 no-
vember in de finale tegen elkaar. Een 
echte jury maakt aan het eind van de 
avond de winnaars van elke groep be-
kend. 
Bij deze nodigen wij u van harte uit om 
de leerlingen te komen aanmoedigen. 
De avond begint om 18:30 uur aan de 
Beukenlaan. 

Pietengym 
Op maandag 1 december is er Pieten-
gym voor de groepen 1 t/m 5. 
De groepen 3, 4 en 5 hebben dit van 
12.00 tot 13.00 uur en groep 1-2 van 
13.00 tot 14.15 uur. 
Dit betekent dat de ouders van de leer-
lingen van de groepen 1 en 2 hun kin-
deren die middag op kunnen halen bij 
de Pickerhal. De kinderen van de BSO 
worden onder begeleiding naar school 
gebracht. 
Als u uw kinderen op twee locaties 
moet ophalen: wij wachten met uw 
kind(eren) tot u er bent. 

Stichting Vrien-
den van het 
Sterrenpalet  
Na 10 jaar hebben we officieel af-
scheid genomen van Marco Brouwer als 
penningmeester. Marco, nogmaals be-
dankt voor je inzet de afgelopen jaren! 
De fusie met de daarbij behorende 
naamswijziging had ook gevolgen voor 
de stichting, waarin de gelden van de 
ouderraad zijn ondergebracht. Nadat 
twee weken geleden bij de notaris de 
naam van de Stichting Vrienden van de 
Willem Sluiterschool officieel is gewij-
zigd in Stichting Vrienden van het Ster-
renpalet, heb ik afgelopen week de 
ING Bank verzocht de tenaamstelling 
van de rekening te wijzigen.  
De gegevens zullen binnenkort als volgt 
luiden: 
rekeningnummer NL89INGB0003546775 
t.n.v. Stichting Vrienden van het Ster-
renpalet te Eibergen 
Zodra de ING deze wijziging heeft 
doorgevoerd, zult u van mij hierover 
nog een email ontvangen. 
De rekening van de TSO is opgeheven, 
mochten er nog ouders zijn die de laat-
ste periode van het schooljaar 2013-
2014 nog niet hadden betaald, dan 
verzoek ik deze betaling op boven-
staand rekeningnummer te doen.  
Voor vragen ben ik bereikbaar 
op penningmeester@willemsluitervco. 
nl of uiteraard op het schoolplein! 
 
 
 
 
 
 
 

Afname NSCCT 
De leerlingen uit groep 6 krijgen van-
daag een informatiebrief mee met be-
trekking tot de afname van de NSCCT 
(de niet-schoolse cognitieve capacitei-
ten test).  Voor afname van deze test  
vragen wij u om schriftelijke toestem-
ming. Door het afnemen van deze test 
kunnen we het onderwijsaanbod nog 
beter afstemmen op de behoefte van 
uw kind. Wilt u het toestemmingsfor-
mulier uiterlijk 14 november weer inle-
veren bij de groepsleerkracht? Bij voor-
baat dank!  
 

Bijlage 
Bij dit Letterpalet ontvangt u tevens 
het jaarverslag 2013-2014 van de Ou-
derraad. 
 

Wijziging  
gymlessen 
Op woensdag 12 november hebben de 
groepen 6 en 7 om 8.15 uur basketbal-
les in de Rekstok. En groep 8 daarna. 
Groep 7 heeft dan 's middags geen 
gym. 
 

Schoenendoos-
actie 
In een eerder Letterpalet kon u lezen, 
dat wij mee gaan doen met de schoe-
nendoosactie van Actie4Kids. We heb-
ben u gevraagd of u alvast één of 
meerdere schoenendoos/-dozen wilde 
bewaren voor de schoenendoosactie. 

Wij doen 
om de 2 
jaar mee 
met deze 
actie. Het 
is de be-
doeling 
dat er 1 
schoenen-
doos per 
gezin ge-
vuld 
wordt. 
(Uiteraard 
mogen er 
meer 
schoenen-

dozen gevuld worden.) Deze schoenen-
dozen worden ingezameld op school en 
verstuurd naar de allerarmste kinderen 
op aarde, zodat ook zij eens verblijd 
worden met een cadeau. Uw kind 
heeft vandaag een folder meegekregen 
met alle informatie. (Meerdere folders 
zijn op school te verkrijgen.) 
U vult met uw kind(eren) een schoe-
nendoos met bijv. potloden, knuffel, 
zeep e.d., zie ook de folder, en samen 
met uw kind(eren) gaat u deze doos 
versieren. Duidelijk moet zijn of de 
doos voor een jongen of meisje is en 
voor welke leeftijd. Hiervoor kunt u 
een sticker op de doos plakken die in 
de folder zit. Om de doos moet een 
elastiek komen.  
Bij de actiefolder zit een geldenvelop. 
Nu heeft de diaconie van de PKN 
kerk in Eibergen aangegeven om dit 
bedrag voor elke doos te betalen! 
Waarvoor onze hartelijke dank! Door 
dit gebaar hoeft u als ouder deze en-
velop niet in te vullen en hoeft deze 
ook niet retour naar school. De schoe-
nendozen moeten uiterlijk vrijdag 14 
november a.s. terug op school zijn. 
Werkt u ook aan deze actie mee? De 
kinderen in de arme gebieden zullen 
ons erg dankbaar zijn!  
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Plusklas groep 
6,7,8 doet mee 
aan "Bever-
wedstrijd"  
De Stichting Informatica Olympiade 
organiseert de Beverwedstrijd in Ne-
derland. De opgaven worden gemaakt 
in samenwerking met 30 organisaties 
uit andere landen. Tijdens de wedstrijd 
moeten er vragen beantwoord worden, 
deze vragen kunnen in verband ge-
bracht worden met een idee, een on-
derwerp of een begrip uit de informati-
ca. De leerlingen hebben 40 minuten 
om alle opdrachten te maken. Er is 
geen voorbereiding nodig voor het 
meedoen aan de wedstrijd. De leerlin-
gen maken vijftien opgaven oplopend 
in moeilijkheid. De wedstrijd wordt 
gehouden in de week van 10 tot en met 
15 november. Een jury kijkt de opga-
ven na en maakt de uitslag bekend 
voor 1 december. De beste 50 leerlin-
gen worden uitgenodigd voor de finale. 
Deze vindt plaats begin februari en 
wordt gehouden op een universiteit of 
hogeschool in Nederland.  

 

 
 

10-minuten-
gesprekken 
groep 7 
Op maandag 24 november staan de 10 
minutengesprekken voor groep 7 ge-
pland. De leerkrachten van alle andere 
groepen komen op huisbezoek. Marian 
gaat ook op huisbezoek bij de gezin-
nen, waar ze vorig jaar niet is ge-
weest. De andere ouders zijn van harte 
uitgenodigd voor een tien-minuten-
gesprek op genoemde avond. De uitno-
diging met opgavemogelijkheid hier-
voor volgt nog per mail. 
 

Luizeninfo 
U heeft er al een mail over gehad: We 
zijn luisvrij!  
De volgende luizencontrole is op de 1e 
maandag na de kerstvakantie, op 5 
januari 2015, 's ochtends om 8.15 uur. 
Blijft u ondertussen alert en blijft u uw 
kind wekelijks controleren, dan hou-
den we onze school luisvrij. 

 
Oud papier 
Met hulp van een aantal ouders en met 
name van de kinderen uit groep 7-8 is 
het ook dit keer gelukt om de oud pa-
pier container weer goed gevuld te 
krijgen.  
Allemaal heel hartelijk bedankt !  
Minette Onnink 
 
 

Nieuw op de 
website 
U vindt op de website 
www.sterrenpaletvco.nl nieuwe foto’s 
van:  UCCF; en Feest! 

Vriendelijk 
verzoek 
Wij merken dat het heel verleidelijk is 
om een kortere route te nemen naar 
de plek waar u uw auto of fiets heeft 
neergezet. Toch willen wij u vriende-
lijk vragen níet door de tuin te lopen 
(tussen de heg door), maar over de 
stoep. De heg raakt anders namelijk 
beschadigd en dat is jammer.  
 

Hulp gevraagd 
Wij zijn op zoek naar iemand die de 
twee oud papier wagens een keer goed 
na wil kijken en indien nodig wil repa-
reren. Bent u zo handig? Dan kunt u 
zich hiervoor aanmelden bij Minnette 
Onnink via haar mailadres: jomi-
on17@planet.nl. 
 

Vertrouwens-
persoon 
Soms zijn er dingen die je dwars zitten 
maar je weet niet met wie je daar nu 
over kunt praten. Dingen over jezelf, 
over andere kinderen of over school. 
Soms zijn deze dingen wel heel privé 
en heeft niemand hier iets mee te 
maken maar toch storen ze jou en zou 
het fijn zijn als je er eens met een 
ander over zou kunnen praten. Een 
vertrouwenspersoon, aan wie je in 
vertrouwen iets kunt vertellen. 
De afgelopen week ben ik de groepen 
rond geweest om kenbaar te maken 
dat ik de vertrouwenspersoon ben van 
deze school. Ik heb de kinderen ver-
teld dat ik een soort "geheimpjesjuf" 
ben, waar ze dingen aan kunnen ver-
tellen die ze dwars zitten. Samen gaan 
we dan kijken naar een oplossing.  
Vanaf deze week hangt er in de gang 
aan de Huenderstraat een brievenbus 
waar kinderen en ook ouders een 
briefje in kunnen doen als ze een ge-
sprek met mij willen.  
Ook kunt u mij mailen, 
a.hofstede@willemsluitervco.nl , om 
een afspraak te maken. 
Dit geldt natuurlijk ook voor de groe-
pen aan de Beukenlaan. 
Ans Hofstede, groep 1-2a 

http://www.willemsluitervco.nl
mailto:jomion17@planet.nl
mailto:jomion17@planet.nl


Verkeer 
Tijdens de hercontrole van de 20 fiet-
sen die tijdens de fietscontrole van 15 
oktober niet goed waren gekeurd, zijn 
er 15 alsnog goedgekeurd. Daarnaast 
zijn nog 2 fietsen volledig gekeurd en 
deze zijn helemaal goedgekeurd! 
Afgelopen dinsdagmiddag heeft groep 4 
verkeersles van de verkeersouders ge-
had. We hebben met de kinderen geke-
ken hoe we een fiets controleren voor 
de fietscontrole.  
We hebben hiervoor een fiets van Tem-
mink Tweewielers mogen gebruiken en 
we hebben een fiets uit het fietsenhok 
gecontroleerd. Zo hebben we gekeken 
wat er wel en wat er niet 
goed was aan de fiets en 
welke onderdelen er alle-
maal op een fiets zitten. 

Beweeg Wijs 
Op de maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag hebben we Beweeg Wijs. 
Op de woensdag mogen de kinderen 
van groep 1 t/m 5 buitenspeelgoed 
mogen meenemen van huis. Denk hier-
bij aan stepjes, skates, springstok, 
enz..... 
 

Herinnering 
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 
hebben vrijdag 21 november en maan-
dag 24 november vrij i.v.m. een lang 
weekend.  

7 NOVEMBER 2014 NUMMER 5 4 

In de kantine stonden al heel mooi 
gedekte tafels. Alleen miste het ontbijt 
nog. Gelukkig hadden wij dat zelf mee-
genomen  Voordat de kinderen gin-
gen zitten kregen ze eerst een hand 
van de burgemeester, dhr. Joost van 

Oostrum. Daarna was het 
tijd om de burgemeester te 
bedanken voor het ontbijt. 
Hij kreeg een mooi bord en 
van ieder kind een zelfge-
maakte ster met een ge-
dichtje erop. De sterren 
met gedichtjes vond hij erg 
mooi en deze kregen een 
mooi plekje in zijn kantoor.  
Onder het ontbijt hebben de 

kinderen gezellig gepraat met de bur-
gemeester. Niet alleen over de burge-
meester zelf, maar ook over hoeveel 
huisdieren hij had.  
Ten slotte kregen we een rondleiding 
door een stukje van het gemeentehuis. 
We hebben de werkkamer van de bur-
gemeester gezien en we zijn in de col-
legezaal geweest. Daar mochten we 
ook echt op de stoelen zitten voor de 
microfoontjes en heeft de burgemees-
ter verteld hoe dat nou ging in de col-
legezaal.  
Het was een bijzonder en leuk ontbijt! 

Nationaal 
schoolontbijt 
Woensdagochtend hebben we met alle 
leerlingen genoten van een lekker ont-
bijt. Dit gebeurde op initiatief van de 
organisatie van Het Nationaal School-
ontbijt om het belang van een goed, 
dagelijks ontbijt te onderstrepen. Dit 
ontbijt is mede mogelijk gemaakt door 
Plus Koenders. Wij willen hen hiervoor 
heel hartelijk bedanken! 

Burgemees-
tersontbijt 
Deze week is het de week van het 
Schoolontbijt. In het kader hiervan 
mocht groep 7 maandag komen ontbij-
ten bij de burgemeester. Dat was na-
tuurlijk wel heel leuk en bijzonder! We 
zijn vroeg vertrokken richting Borculo. 

Informatie-
avond Het As-
sink 
Op maandag 10 november is er op Het 
Assink Lyceum, locatie Rekkenseweg, 
een informatieavond voor de ouders 
van de leerlingen van groep 8. 
Wij willen u eraan herinneren dat u 
zich hiervoor kunt aanmelden via de 
website www.hetassink.nl/
informatieavond 
 
 

IJsvereniging 

Aanstaande dinsdag krijgt/krijgen uw 
kind(eren) een opgaveformulier voor 
een lidmaatschap van de Eibergse 
IJsvereniging mee naar huis. Een lid-

maatschap kost € 3,00 en de kinderen 
kunnen bovendien gratis meelopen 
tijdens de avondvierdaagse van 2015. 
De opgaveformulieren dienen uiterlijk 
18 november te zijn ingeleverd op 
school. 
 
 

http://www.hetassink.nl/informatieavond
http://www.hetassink.nl/informatieavond
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Sint Maarten 
Op zaterdag 8 november vieren we 
alvast het feest van Sint Maarten. Wil 
je ook meevieren? Kom dan om 18.30 
uur met je lampion naar de Oude Mat-
theüs. We lopen met de lampionnen-
optocht naar de H. Matteüs-kerk en 
daarna weer terug naar de Oude Mat-
theüs. Onderweg is er ook nog een 
lekkere verrassing!  
Je bent van harte welkom met je lam-
pion. Ook je ouders, je opa en oma en 
andere mensen die het leuk vinden om 
mee te lopen of te komen kijken zijn 
welkom.  
St. Maarten hielp een bedelaar door 
hem de helft van zijn mantel te ge-
ven. Wij willen graag mensen helpen 
die elke week een voedselpakket krij-
gen van de Voedselbank, omdat ze 
niet genoeg geld hebben voor eten. De 
Voedselbank krijgt bijna nooit eieren. 
Daarom willen wij jullie vragen om 
eieren mee te nemen, goed verpakt in 
een kartonnen eierdoosje. Wij zorgen, 
dat de eieren bij de Voedselbank ko-
men. 
Werkgroep Onder de Regenboog, de 
Protestantse Gemeente Eibergen-
Rekken en de St Paulusparochie. 

Even voor-
stellen 
Hallo, ik ben Patricia Wissink 
en ik ben 17 jaar oud. 
Ik doe Helpende Zorg en 

Welzijn niveau 2 in Hengelo.  Op de 
maandag en dinsdag kom ik stage lo-
pen bij groep 1-2A en ik loop stage tot 
17 april.  
Ik heb een vriend en woon samen met 
mijn moeder en broertje.  
Mijn hobby’s zijn muziek maken en 
zingen.  
We gaan er een mooie tijd van maken! 
Patricia Wissink 
 

Afscheid 
De 10 weken examen zitten er alweer 
bijna op, ik ga vanaf maandag mijn 
laatste week in. Dan is mijn examen-
tijd op het Sterrenpalet 
alweer afgelopen. De 
afgelopen weken zijn 
ontzettend snel gegaan. 
10 weken waarin ik een 
ontzettend leuke, gezel-
lige maar vooral ook 
leerzame tijd heb gehad 
in het team en vooral in 

 

Het is pas twee weken na de herfstvakantie, maar wij (de sterren van groep 5), zijn al weer hard aan de 

slag gegaan! 

Nieuws uit groep 5 
Het is pas twee weken na de herfstva-
kantie, maar wij (de sterren van groep 
5), zijn al weer hard aan de slag ge-
gaan! Naast ons “gewone” werk, zoals 
rekenen (wat is die digitale klok toch 
moeilijk….), taal, lezen, spellen en 
schrijven, vinden we “nieuwe” activi-
teiten natuurlijk bijzonder leuk!  
Omdat we nu de oudsten zijn op de 
locatie Huenderstraat, mogen we dit 
jaar juniorcoach zijn bij de Beweeg-
wijsactiviteiten. Super! We zetten de 

spelletjes klaar, begelei-
den deze en ruimen daar-
na alles weer netjes op. 
We houden daarvoor zelf 
de tijd in de gaten! 
En dan Engels! De juf was 
helemaal verbaasd dat we 
al zoveel woorden kenden. 
We kijken leuke filmpjes, 
doen spelletjes en maken 
opdrachten in ons mooie werkboek. 
Inmiddels kunnen we in het Engels iets 
over ons zelf vertellen en al tellen tot 
20! 
Misschien hebben jullie het al gezien: 
achter in onze klas staat de prachtige 
Leskracht-kast weer vol met materiaal. 
Dit keer over de prehistorie: foto’s, 
boeken, knuffels, een DVD, een minia-
tuurhunebed, een stenen speerpunt, 
tekeningen…. Natuurlijk willen we daar 
meer over weten! Allerlei vragen 
“borrelen” vanzelf in ons op. In de ko-
mende weken gaan we in groepjes op 
zoek naar de antwoorden op deze vra-
gen en die presenteren we tenslotte 
aan de hele groep. Een mooi startpunt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voor dit project was ons bezoek aan 
de Twentse Welle op 30 oktober, 
waarbij we al veel geleerd hebben 
over de steentijd! Het skelet van een 
mammoet, een steentijdquiz, film-
pjes, touchscreens…wat ging de tijd 
snel voorbij!  Bijna iedereen wil graag 
nog een keer terug naar het museum! 
(Dus vaders en moeders…) 
Maartje Hofstede en Laura Schopman 

en vooral in groep 3! Ik wil Micha, Joyce, 
het team en de kinderen van groep 3 
bedanken voor de leerzame tijd de afge-
lopen weken. 
Hopelijk tot ziens! 
Groetjes, Antoinette ter Steege 
 

Jarig 
We feliciteren op : 
 
03-11  Ymke Onnink uit groep 8 
03-11  Jens Koldeweij uit groep 3 
04-11  Lars ten Berge uit groep 5 
08-11  juf Marian Woolderink uit groep 7 
11-11  Sil wissink uit groep 5 
12-11  Fleur Meersma uit groep 4 
18-11  Luc Navis uit groep 8 
19-11  Demi Meijer uit groep 8 
19-11  Lise Brons uit groep 1B 
20-11  Skye Nijland uit groep 8 
Allemaal een heel fijne verjaardag toe-
gewenst!  
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 De eerste paar maanden zijn voorbij 
gevlogen! We zitten al bijna op een 
kwart van het schooljaar! Wat gaat het 
toch snel. In de eerste paar maanden 
heeft groep 8 enorm veel dingen ge-
leerd en gedaan. De tweede ronde met 
toetsen zit er ook net op. 
Groep 8 is een tijdje geleden naar het 
technieklokaal in Borculo geweest. 
Door de voorbereiding in de klas kon-
den de kinderen vlot en goed aan het 
werk om een caleidoscoop, vogelhuis-
je, evenwichtssierraad, mobielhouder, 
bibberspiraal en een stoomboot te ma-
ken. Daarnaast heeft één groepje geoe-
fend met metselen. 

 
Ook is er 
laatst 
iemand 
van de 
Kinderte-
lefoon in 

de klas geweest. De Kindertelefoon was 
bij de meeste kinderen wel bekend. 
Lang niet iedereen wist precies wat de 
Kindertelefoon voor hen kan betekenen 
of met welke vragen en/of problemen 
ze kunnen bellen. Door middel van de-
ze gastles hebben zij daar een goed 
beeld van gekregen. 
Met de zaakvakken hebben wij een 
project gehad over ontdekkingen en 
uitvindingen. In vier- of vijftallen 
maakte elk groepje eerst een mindmap 
over een deelonderwerp. Van daaruit 

formuleerden de kinderen 
een onderzoeksvraag. Het 
was best pittig om een goe-
de onderzoeksvraag te stel-
len. Uiteindelijk zijn er ont-
zettend leuke en interessan-
te vragen bedacht zoals: 
‘Waarom wijst een kompas 
altijd naar het noorden?’, 
‘Hoe werkt het oog?’ of ‘Waarom is het 
oortje van een koffiekopje koud en het 
kopje zelf warm?’. 
De kinderen hebben allemaal een on-
derzoeksvraag beantwoord. Als afslui-
ting werden de antwoorden aan elkaar 
gepresenteerd. Het ene groepje ge-
bruikte een PowerPoint, het andere 
liet het via een poster zien. Weer een 
ander groepje maakte een toneelstuk 
waarin het antwoord werd verteld. 
Heel leuk om te zien! 
Afgelopen maandag heeft groep 8 een 
bezoek gebracht aan de Democratiefa-
briek. Dit was een doe-tentoonstelling 
met opdrachten en dilemma’s over het 
samen leven in diversiteit, over actief 
burgerschap en over de democratie. De 
kinderen kregen allerlei opdrachten die 
hen telkens uitdaagden hun eigen idee-
ën, hun twijfels, meningen en vooroor-
delen ter discussie te stellen. Helaas 
was het uurtje snel voorbij. 
De tijd waarin de middelbare scholen 
informatieavonden en doe-middagen 
organiseren voor de leerlingen van 
groep 8 is ook aangebroken. 

Vorige week ontvingen alle kinderen 
een uitnodiging voor een informatie-
avond van het Assink. Deze week kre-
gen zij een uitnodiging voor een doe-
middag van het AOC in Borculo. Daar-
naast zijn juf Annie, meester Tobias 
en meester Erik bezig met de huisbe-
zoeken waarin ook over volgend jaar 
wordt gepraat. Een heel spannende 
tijd is voor groep 8 aangebroken. 
Erik Wolterink 

De eerste paar maanden zijn voorbij gevlogen! We ziten al bijna op een kwart van het schooljaar! Wat 

gaat het toch snel. 

Nieuws uit groep 8 

Nieuws BSO  
De drukke schooldagen zijn weer be-
gonnen, maar graag blikken wij nog 
even terug op de herfstvakantie. Er 
waren namelijk verschillende leuke 
activiteiten die we u niet willen ont-
houden. Zo zijn we onder andere elke 
dag naar het bos geweest om een ver-
stopspel te spelen. Hiernaast hebben 
we paddenstoelen gezocht en een 
herfstfotoshoot gedaan. Verder hebben 
de kinderen pannenkoeken en hambur-

gers gebakken en appelflappen ge-
maakt. Als knutselactiviteiten hebben 
we pinda’s geregen en daarnaast spin-
nenwebben gemaakt met wol en kas-
tanjes. 
De eerste week na de vakantie stond 
voor ons in het teken van Halloween. 
De kinderen hebben, zoals op de foto’s 
te zien, pompoenen uitgehold en er 
een mooie Halloweenpompoen van 
gemaakt. Ook kan het zijn dat één van 
uw kinderen thuis komt met een spook
. 
De komende weken staan in het teken 
van het circus. Tijdens dit thema zullen 
we onder andere clowns, circusdieren 
en circustenten knutselen, popcorn en 
clownscakejes maken, spelletjes bij 
het thema circus doen met onder ande-
re diabolo, Chinese bordjes en jongle-
ren en acrogym spelen. 
Komt dat zien op Circus IKC Het Ster-
renpalet! 


