
Voorwoord 

Fijn (lang)  
weekend 
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 
hebben vandaag en a.s. maandag 24 
november vrij i.v.m. een lang week-
end. 
edereen een heel fijn (lang) weekend 
toegewenst ! 
 
 
 

Herhaling Pie-
tengym 
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.  
 

 
N.a.v. de cursus die we als team volgen: 
 
-Hannah (6) heeft een zeer helder inzicht: 
" Mam, jij zegt altijd: 
'leren is proberen',  
maar het is andersom: 
'proberen is leren'."- 
Omdenken door kinderen (via Martine Noordegraaf) 
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Basisschoolnet  
In het vorige Letterpalet heeft u kunnen 
lezen over de vertraging die wij hebben 
opgelopen met het invoeren van het 
digitale schoolportaal basisschoolnet.  
Wij zijn zeer verheugd u nu te kunnen 
vertellen dat u volgende week de brief 
met een unieke inlogcode zult ontvan-
gen. Wij hopen dat u zich allemaal zo 
spoedig mogelijk aanmeldt, want het is 
de bedoeling dat alle communicatie in 
plaats van via de mail via Basisschoolnet 
zal lopen. Dus als u zich heeft aange-
meld, blijft u op de hoogte van alle 
ontwikkelingen binnen onze school. 

                 Het Letterpalet 
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Verkoop sfeer-
lichtjes 

In de afgelopen twee weken zijn er 
heel wat sfeerlichtjes verkocht! Har-
telijk dank voor uw medewerking! De 
opbrengst gaat naar het Edukans-
project voor financiële ondersteuning 
van lesmateriaal en scholing van ler-
aren in Peru. Er zijn nog doosjes met 
sfeerlichtjes over. Mocht u deze nog 

willen kopen of verkopen voor €2,50 
per stuk, dan kunt u hiervoor terecht 
bij Mark of de leerkrachten. In verband 
met het goede doel bevelen we ze op-
nieuw van harte aan! De definitieve 
opbrengst maken we t.z.t. bekend.  
 
 

Vertrouwens-
persoon 
De vorige keer heeft u in het Sterren-
palet kunnen lezen over de vertrou-
wenspersoon. Dat is juf Ans Hofstede.   
U heeft kunnen lezen dat er een 
brievenbus in de gang aan de Huender-
straat zou komen. 
Inmiddels zijn er op beide locaties 
bussen opgehangen. 
Kinderen en ook ouders kunnen hier 
een briefje in doen als ze een gesprek 
willen. 
De bussen worden eens per week ge-
leegd door Ans, waarna er door haar 
contact wordt opgenomen. 
Ook kunt u mailen, 
a.hofstede@sterrenpaletvco.nl . 
 
 

Kinderraad 

Afgelopen maandag is de Kinderraad 
weer bij elkaar geweest. In de Kinder-
raad zitten: Dion groep 2a,  Danique 
groep 2b, Robin groep 2b, Jens groep 
3, Yari groep 4, Lisa groep 5, Merrin 
groep  6, Cato groep 6, Casper groep 7, 
Kim groep 7, Bente groep 8, Roos W 
groep 8. 
Er is gepraat over de schoolpleinen op 
de beide locaties en de regels en af-
spraken op school, waarvan het goed is 
dat we daaraan herinnerd worden. De 
buitenspeelmaterialen worden bin-
nenkort gecontroleerd en defect speel-
goed zal worden vervangen door nieuw 

speelmateriaal. 
Ook is afgesproken 
dat er op de wc’s 
aan de Beukenlaan 
een spiegel zal 
komen. 
 
 

 

Schoolvolley-
baltoernooi  

De gezamenlijke vol-
leybalverenigingen uit 
Berkelland willen op 
vrijdag 2 januari 2015 
een schoolvolleybalto-
ernooi organiseren 
voor leerlingen van 
groep 7 en 8 van alle 

basisscholen uit de gemeente Berkel-
land. 
Het toernooi kent geen aparte meisjes- 
of jongenspoule. Dus een team mag uit 
meisjes en jongens bestaan.  
Afhankelijk van het aantal teams zal 
het toernooi dit jaar voor groep 7 ’s 
morgens van 9.00 uur  tot uiterlijk 
12.00 uur en voor groep 8 ’s middags 
van 13.00 uur tot 16.00 uur plaatsvin-
den in sporthal ’t Timpke in Borculo. 
Bij veel deelname zal groep 7 in Ruurlo 
gaan spelen.  
Deelname is gratis. Heeft uw zoon/
dochter zin om mee te doen? Dan kan 
hij/zij zich aanmelden bij de leer-
kracht. 
 
 

Schooltoernooi 
basketbal 
De BC Picker Reds organiseren voor de 
groepen 5, 6, 7 en 8 een schooltoer-
nooi basketbal op woensdag 10 de-
cember in de Pickerhal in Eibergen. 
Het begint om 13:00 uur en duurt tot 
uiterlijk 17:30 uur. 
Ter voorbereiding hierop geven de BC 
Picker Reds en de Sport Federatie 
Berkelland basketballessen aan de 
groepen 6, 7 en 8. Deelname is gratis. 
Heeft uw zoon/dochter zin om mee te 
doen? Dan kan hij/zich vóór 1 decem-
ber aanmelden bij de leerkracht.   
 
 

Actie 
schoenendoos 

De afgelopen week zijn er 60 
schoenendozen verzameld op school. 
Fijn dat zoveel gezinnen aan deze actie 
hebben meege-
daan. Namens de 
kinderen die 
verblijd worden: 
dank jullie wel! 
Komende week 
worden de dozen 
naar het in-
zamelpunt in 
Doetinchem ge-
bracht. 

Sinterklaas-
feest 

Op 5 december viert Sinterklaas weer 
zijn verjaardag, natuurlijk ook bij ons 
op school. We verwachten hem rond 
8.15 uur aan de Huenderstraat. U bent 
van harte welkom bij de ontvangst. 
Ook de kinderen van de groepen aan 
de Beukenlaan komen die dag eerst 
naar de Huenderstraat. (In verband 
hiermee is het de bedoeling dat de 
surprises op donderdag 4 december 
mee naar school gebracht worden.) 
Nadat we met z’n allen Sint en zijn 
pieten hebben ontvangen, fietsen de 
kinderen gezamenlijk terug naar de 
Beukenlaan. Eerst gaat Sint naar de 
kleutergroepen, waarbij ook de ouders 
van de kleuters van harte welkom zijn. 
Van 8.30 – 9.15 uur is Sinterklaas in 
groep 0/1/2A en staat er voor de 
ouders van groep 0/1/2B koffie en/of 
thee klaar. Van 9.15-10.00 uur is Sin-
terklaas in groep 0/1/2B en is er voor 
de ouders van groep 0/1/2A gelegen-
heid om een kopje koffie/thee te 
drinken. Helaas kunnen er geen broert-
jes of zusjes bij het feest zijn, mede 
i.v.m de beperkte ruimte. Foto’s 
worden door Mirjam gemaakt, waarbij 
we het verzoek hebben dat u uw 
fototoestel en/of mobiel dan niet ge-
bruikt. Na het feest zijn de foto’s te 
downloaden via onze website. Na zijn 
bezoek aan de kleutergroepen gaat 
Sinterklaas naar de groepen 3, 4 en 5 
en na de lunchpauze brengt hij ook 
een bezoek aan de Beukenlaan.  
Zoals eerder bekend gemaakt: om 10 
uur zijn de kleuters vrij. De overige 
groepen hebben op de normale tijd 
vrij.    

 

Kerst 

Op donderdagavond 18 december 
staat er een kerstactiviteit gepland. 
We zijn hiervoor nog op zoek naar een 
locatie. Door het grote aantal leer-
lingen en ouders is het lastig een plek 
te vinden die groot genoeg is. We 
hopen wel de kerstviering op 18 de-
cember te houden. Nadere informatie 
volgt zo snel mogelijk.  
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Vraag aan de 
ouders van 
groep 8 

Het duurt nog wel even, maar toch zijn 
wij al aan het nadenken over het af-
scheid van groep 8. 
Wij willen dit jaar aan de leerlingen 
van het Sterrenpalet (weer) een af-
scheidsboekje met foto’s meegeven. 
Van de leerlingen die op de Willem 
Sluiter hebben gezeten hebben we 
hiervoor genoeg foto’s tot onze 
beschikking. Van de leerlingen die op 
de Driesprong hebben gezeten, zouden 
we graag nog wat foto’s verzamelen. 
Daarom is Mirjam Lefering op zoek naar 
ouders die groepsfoto's (vanaf groep 1) 
en andere leuke foto's beschikbaar 
willen stellen zodat zij deze kan in-
scannen en gebruiken voor de af-
scheidsalbums. U kunt haar hiervoor 
benaderen via: 
admin@sterrenpaletvco.nl.  
Alvast bedankt! 
 

Jarig 
We feliciteren op : 
 
25-11  juf Annie de Vries uit groep 6 
(/8) 
03-11  Jens Koldeweij uit groep 3 
02-12  Amber Vrieze uit groep 7 
02-12  Britt Huinink uit groep 3 
04-12  Ires Navis uit groep 4 
07-12  Gijs Koster uit groep 2A 
09-12  Linde Sluiter uit groep 5 
11-12  Robin ter Maat van Beweeg Wijs 
11-12  Patricia Wissink stagiaire groep 
1-2A 
11-12  Willemijn Koenders uit groep 4 
Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst!  
 

 

Nieuwe mail-
adressen 
Voortaan zijn wij bereikbaar via onze 
nieuwe mailadressen: 
De leerkrachten van groep 1-2A: 
a.hofstede@sterrenpaletvco.nl 
t.schokkink@sterrenpaletvco.nl 
 
De leerkrachten van groep 1-2B: 
n.kist@sterrenpaletvco.nl 
r.grijsen@sterrenpaletvco.nl 
 
De leerkrachten van groep 3: 
m.hoekstra@sterrenpaletvco.nl 
j.tenelzen@sterrenpaletvco.nl 
 
De leerkrachten van groep 4: 
a.knoef@sterrenpaletvco.nl 
j.tenelzen@sterrenpaletvco.nl 
 
De leerkrachten van groep 5: 
l.schopman@sterrenpaletvco.nl 
m.hofstede@sterrenpaletvco.nl 
 
De leerkrachten van groep 6: 
a.devries@sterrenpaletvco.nl 
t.kwant@sterrenpaletvco.nl 
 
De leerkracht van groep 7 
m.woolderink@sterrenpaletvco.nl 
 
De leerkracht van groep 8 
E.wolterink@sterrenpaletvco.nl 
 
Leerkracht bewegingsonderwijs: 
j.habers@sterrenpaletvco.nl 
 
Ineke Neerhof/directeur 
dir@sterrenpaletvco.nl 
 
Mirjam Lefering/administratie 
admin@sterrenpaletvco.nl 
 
Mark KösterHenke/conciërge 
concierge@sterrenpaletvco.nl 
 
De OR 
or@sterrenpaletvco.nl 
 
De MR 
mr@sterrenpaletvco.nl 
 
De penningmeester/Larissa Ormel: 
penningmeester@sterrenpaletvco.nl 
 
 

Volgende week 
Volgende week ontvangt u van ons de 
maandkalender van december. 
Ook ligt er voor u een Accent klaar, 
dat is het nieuwsmagazine van VCO. 

Finale voor-
leeswedstrijd 
Vorige week donderdagavond was de 
finale van de voorleeswedstrijd. Het 
was goed om te zien dat veel ouders, 
broertjes, zusjes en klasgenoten waren 
gekomen om de kinderen aan te 
moedigen. De jury, bestaande uit juf 
Ineke, Albert Droppers (opa) en Minke 
Wissink (één van de winnaars van 
groep 8 2013), had de zware taak om 
uit elke klas een winnaar te kiezen. Na 
een zeer spannende avond kwamen 
uiteindelijk Yari (groep 4), Tjidde 
(groep 5), Eva (groep 6), Kim (groep 7) 
en Isa (groep 8) als winnaar uit de bus. 
Allen nog van harte gefeliciteerd!!! 
 
Isa is tevens de allereerste vertegen-
woordiger van Het Sterrenpalet tijdens 
de kwartfinale van de landelijke voor-
leeswedstrijd. Wij wensen haar veel 
succes in het vervolg! 

Speciale aan-
bieding 
Graag willen wij u attenderen op de 
leuke en leerzame tijdschriften voor 
de onderbouw, die aansluiten bij de 
lesstof op school. ‘Rompompom’ is 
speciaal voor kleuters en ‘Maan roos 
vis’ voor beginnende lezers in groep 3. 
Vanaf 11 november kosten 3 nummers 

Rompompom of Maan roos vis slecht € 

7,50, 6 nummers € 15,00 of de rest van 

het schooljaar € 17,50 (7 nummers). U 
kunt deze bestellen via: http://
www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/
Kindertijdschriften.htm 
 
 


