
Voorwoord 

Kerstactiviteit  

Zoals u in het vorige Letterpalet heeft 
kunnen lezen was het een hele zoek-
tocht om een locatie te vinden, waar 
we met alle leerlingen en ouders (in 
totaal 400 mensen!) een kerstviering 
kunnen houden. Helaas hebben we 
geen ruimte kunnen vinden waar we 
met ons allen in passen. Toch willen  
we graag dat alle ouders de viering met 
kinderen mee kunnen maken, ook om-
dat dit een wens was naar aanleiding 
van het kerstfeest van vorig jaar.  
We hebben er daarom voor gekozen om 
op dezelfde avond, op donderdag 18 
december, met alle kinderen twee 
keer dezelfde viering te houden.  Alle 
leerlingen worden om 18.30 uur in de 
oude Mattheüs kerk verwacht. Ouders 
van leerlingen met de achternaam a tot 
en met m mogen de eerste viering 
plaats nemen in de kerk van 18.30 uur - 
19.00 uur. Daarna kunnen zij koffie en 
thee drinken in de Huve. Ouders van 
leerlingen met de achternaam n tot en 
met z, starten in de Huve met een kop 

koffie/ thee en kunnen van 19.00-19.30 
uur de tweede viering bijwonen. De 
kinderen zijn van 18.30-19.30 uur in de 
kerk en kunnen na 19.30 uur opgehaald 
worden. Oudere of jongere broers en 
zussen zijn van harte welkom om het 
kerstfeest mee te vieren. Wilt u zich 
i.v.m. de beperkte ruimte in  de kerk 
houden aan de bovengenoemde in-
deling? 
 

 
 
 
 

 
Geluk 
Hij zocht het geluk, het grote 'het' 
hij zocht, maar vond het niet 
en vele malen stond hij met een kluitje in het riet. 
Hij zocht het geluk in het dal, aan de top, 
maar werd het zoeken moe 
eerst toen hij zei: "ik geef het op" 
toen kwam het naar hem toe. 
 
-Toon Hermans- 
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Basisschoolnet  
Meerdere malen heeft u in het Letter-
palet kunnen lezen over het invoeren 
van het digitale schoolportaal Basiss-
choolnet. Dit doen wij om de communi-
catie met elkaar te vergemakkelijken. 
De invoering kostte enige voorbereidin-
gen, maar we zijn blij u te kunnen 
vertellen dat we er nu helemaal klaar 
voor zijn! Maandag krijgt u de brief met 
een unieke inlogcode mee waarmee u 
zich aan kunt melden bij Basisschool-
net. Wij hopen dat u dit zo spoedig 
mogelijk wilt doen, zodat we u in het 
vervolg door middel van dit programma 
op de hoogte kunnen houden van alle 
ontwikkelingen binnen onze school. 
Hiervoor ontvangt u maandag, per mail, 
de handleiding. 
Wij, als team, hebben al geoefend met 
het plaatsen van berichten en foto’s op 
het schoolnet. De maand december 
beschouwen we nog als aanloopperiode. 
Vanaf januari gaan we er structureel 
mee aan de slag.   

                 Het Letterpalet 
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Uitslag “Bever-
wedstrijd” 
In november hebben de leerlingen uit 
de plusklas (groep 6,7,8) mee gedaan 
aan de beverwedstrijd. In totaal heb-
ben er van alle scholen 18300 leer-
lingen mee gedaan afkomstig van 400 
scholen, basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs. De leerlingen hadden 40 
minuten de tijd om 15 opgaves te 
beantwoorden. Harm Ezerman scoorde 
de meeste punten van onze school, 
namelijk 120. Hij haalde met de score 
de 311e plaats. Op 
www.beverwedstrijd.nl zijn de uitsla-
gen te vinden van de leerlingen die het 
hoogste scoorden. De overige leer-
lingen hebben hun score in de plusklas 
gehoord. 
 
 
Juf Joyce  
Door de combinatie van een grote hoe-
veelheid taken en meerdere gezond-
heidsklachten in de afgelopen periode 
heeft juf Joyce in de afgelopen weken 
alleen les gegeven aan groep 4. In 
groep 3 zijn haar taken overgenomen 
door juf Lynn. Er was tot nu toe geen 
duidelijkheid over hoe lang juf Joyce 
afwezig zou zijn in groep 3, waardoor 
we u hiervan niet op de hoogte konden 
stellen. Inmiddels is afgesproken dat 
Joyce tot de kerstvakantie geen les zal 
geven aan groep 3 en juf Lynn haar op 
de donderdag en vrijdag zal vervangen. 
Na de kerstvakantie zal Joyce haar 
taken in groep 3 weer oppakken.  

 
 
 
 

Info-uur  
peuteropvang 
In de afgelopen tijd hebben we op ver-
schillende momenten contact gehad 
met de ouders die hebben aangegeven 
belangstelling te hebben voor een ei-
gen peuteropvang. Deze ouders hebben 
we uitgenodigd voor een info-uur be-
treffende de plannen hoe, waar, wan-
neer en onder welke voorwaarden deze 
gerealiseerd kunnen worden.  
Deze is op dinsdagavond 9 december 
van 19.00 – 20.00 uur op de Juliana-
school, Ketterinksteeg 2c.  
Mocht u dit nog niet eerder hebben 
aangegeven, maar óók belangstelling 
hebben voor de peuteropvang, dan 
bent u uiteraard ook (geheel vrij-
blijvend) van harte welkom om het  
info-uur bij te wonen! En mocht u an-
dere ouders kennen, die mogelijk be-
langstelling hebben, dan zijn ook zij 
van harte welkom! Wilt u dit aan hen 
doorgeven?  

Talentontwik-
keling 
We zijn als team, samen met het team 
van de Juliana, bezig met de scholing 
‘Talentontwikkeling’. Deze scholing 
gaat over het stellen van goede onder-
zoeksvragen en het doen van onder-
zoek. Tijdens de bijeenkomsten merk-
ten we al hoe complex een goede on-
derzoeksvraag soms in elkaar zit. En als 
je een goede onderzoeksvraag hebt, 
welke manieren zijn er dan om bij het 
antwoord te komen? En hoe voer je 
verschillende onderzoeken gedegen 
uit?  
We krijgen veel handvatten en ideeën 
om met de kinderen aan de slag te 
gaan.  
Deze scholing sluit erg goed aan bij de 
manier van werken van Leskracht. 
Want ook bij Leskracht draait alles om 
het stellen van de juiste vragen en het 
doen van een onderzoek. Door deze 
scholing krijgen wij meer kennis over 
het onderzoek en kunnen we de kin-
deren beter begeleiden bij de uitvoer-
ing van hun onderzoek. Daarbij ontwik-
kelen de kinderen 21e–eeuw-
vaardigheden die zij nodig hebben in 
hun toekomst en worden zij hierop 
goed voorbereid! Over deze vaardighe-
den gaat het ook in Accent, het VCO-
magazine, dat u deze week via uw kind 
heeft ontvangen.  
 

Groep 8 
Groep 8 gaat dinsdagochtend 16 de-
cember naar het Technieklokaal in 
Borculo. ’s Middags hebben zij een 
vuurwerkles in Neede. Vermoedelijk 
zijn zij die middag iets later dan 14.15 
uur terug bij school. 
 

Kniepertjes 
bakken 
U heeft deze week een mail ontvangen 
met daarin de vraag of u wilt helpen 
kniepertjes te bakken. Mocht u zich 
hiervoor nog willen opgeven dan kan 
dat nog. 
Op woensdag 17 december om 8.15 
uur bent u van harte welkom mee te 
helpen op de locatie Huenderstraat. 
Heeft u zin en tijd of mogelijk een 
kniepertjesijzer te leen, wilt u dit dan 
doorgeven aan Jolanda Hart-
man, moeder van Sam en Plien Weg-
dam, telefoonnummer 478610 
 
 

Sportactiviteit: 
schoolbasket-
baltoernooi 
Woensdag 10 december is er het jaar-
lijkse schoolbasketbaltoernooi. Het 
Sterrenpalet is met 3 teams vertegen-
woordigd. Helaas zijn de nieuwe 
schoolshirts op 10 december nog niet 
beschikbaar. Daarom vragen wij of de 
kinderen die deelnemen aan het toer-
nooi allemaal een wit of zwart t-shirt 
mee willen nemen naar het basketbal-
toernooi.  
Om 12.00 uur blijven de kinderen op 
school. Samen wordt er gegeten en 
daarna gaat de hele groep naar de 
Pickerhal. Het toernooi is van 13.00 
uur tot en met 
ongeveer 17.00 
uur. 
U komt onze 
teams toch ook 
aanmoedigen? 
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Van de ver-
keersouders 
Sinds kort hangen er weer nieuwe bor-
den bij de uitgang van de Irenestraat 
(kleuteruitgang). Hierop staat vermeld 
dat er van u verwacht wordt om de 
fiets aan de Huenderstraat te park-
eren. 
Dit is om de veiligheid van onze kin-
deren te bevorderen. 
(Kinderen die met de auto gebracht 
worden kunnen dan gewoon op de 
stoep lopen.) 
Als u de kinderen met de auto bij 
school brengt, wilt u dan uw auto niet 
in de Huenderstraat parkeren? 
Ook niet bij even alleen uitstappen, 
zodat de kinderen die fietsen genoeg 
overzicht houden. 
Wilt u dit ook aan opa’s en oma’s en 
anderen die uw kind(eren) halen en 
brengen doorgeven? Bij voorbaat dank!  
Tenslotte: Weet u van uw kinderen of 
ze ‘s morgens om 8 uur bij het fietsen 
naar school de lamp wel aan hebben? 
Het valt op dat heel wat kinderen in 
de schemer fietsen zonder licht.  
De verkeersouders 

Terugblik  
pietengym 

Afgelopen maandag hebben de kin-
deren van de groepen 1 t/tm 5 Pieten-
gym gehad in de Pickerhal. Het was 
weer een superleuke middag en wij 
zijn heel blij te kunnen melden dat 
alle leerlingen geslaagd zijn voor hun 
pietendiploma!  

 

 

 
 
 
 

Sinterklaas-
feest 
Vandaag heeft Sinterklaas zijn ver-
jaardag bij ons op school gevierd. Het 
was een gezellig feest en iedereen is 
goed verwend! 
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Geboren 
Rens Kruisselbrink (groep 1A) heeft op 
22 november een zusje gekregen! Zij 
heet Lara. We zijn heel blij voor Rens, 
zijn ouders en zusje Sanne. Van harte 
gefeliciteerd en samen veel geluk 
gewenst ! 
 

 

Welkom 
Wij heten Yulian Vaags en Melina 
Wensing van  harte welkom in groep 1-
2B.  Yulian is het broertje van Alyssia 
en Melina is het zusje van Julia. 
We wensen jullie een heel fijne 
schooltijd toe! 

Even voor-
stellen 
Hallo, ik ben Anoek Meijer 
en ik loop 2 weken stage op 
het sterrenpalet in groep 

0/1/2/B, van maandag 1 december 
tot  vrijdag 12 December. 
Ik zit op het Assink Lyceum, in 4e jaar 
kader, Zorg en Welzijn. 
Anoek Meijer 
 

Even voor-
stellen 
Hallo, 
Mijn naam is Emily Bis-
selink.  
Ik loop stage bij groep1-2  
B.  
Ik zit nu in het eerste leerjaar van de 
opleiding pedagogisch medewerker 
niveau 3.  
Mijn stage duurt tot 2 juli 2015.  
Ik hoop jullie zo genoeg geïnformeerd 
te hebben en als er vragen zijn hoor ik 
ze graag.  
Emily Bisselink 

 

We zitten alweer in de donkere dagen voor Kerstmis. We komen in het donker op school en gaan soms ook 

in het donker naar huis. 

Nieuws uit groep 1-2A 
We zitten alweer in de donkere dagen 
voor Kerstmis. We komen in het donker 
op school en gaan soms ook in het 
donker naar huis. Binnen maken we het 
gezellig met kaarsjes, lichtjes en 
kacheltjes. Ook op school doen we dat. 
Dit zorgt voor een gezellige sfeer. We 
luisterden naar de verhalen omtrent 
het sinterklaasfeest en straks weer het 
kerstgebeuren. Er werden vele sinterk-
laasverhalen uitgespeeld. De kinderen 
gingen met de boot op weg over de 
grote zee. Pakjes werden ingepakt en 
daarna ook weer uitgedeeld. Het blijft 
een fijn gevoel om te kunnen geven. 
Spel blijft zo belangrijk voor een kleu-
ter, daar leren ze het meeste van. Wie 
wordt er Sint en hoeveel pieten kunnen 
er bij in de boot? Hoeveel pakjes heb 
je nodig, zoek daar eens het cijfer bij? 
De kinderen hebben goed geoefend bij 
de Pietengym, allemaal hebben ze een 
diploma verdiend. Ook zijn er peper-
noten gebakken door de kinderen. We 
hebben samen alle ingrediënten afge-
wogen en het deeg gemaakt, waarna 
de kinderen balletjes mochten draaien. 

Daarna was het 
smikkelen geblazen. 
Nu gaan we over 
naar het kerstfeest, 
elke dag worden de 
adventkaarsjes 
aangestoken waarbij 
we een liedje zin-
gen en de 
kerstboom wordt 
versierd. 
De komende weken 
hebben we een 
kaarsenwinkeltje in 
de klas. We geven 
opdrachten maar 
vragen ook de kinderen te omschrijven 
welke kaarsen ze willen kopen.  Dan 
komen er veel begrippen bij kijken: 
dikke, dunne, lange , korte en hoeveel 
wil je er? 
Deze maand komt Lotte Floors af en 
toe meelopen, zij wordt begin januari 
4 jaar. Lotte, welkom bij ons in de 
groep! We hebben dan 25 kinderen in 
de klas, een gezellige groep. Juf 
Patricia komt ons elke maandag en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarig 
We feliciteren op : 
13-12  Yulian Vaags uit groep 1B 
17-12  Melina Wensing uit groep 1B 
18-12  Rens Pierik, stagiaire groep 8 
Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toe-
gewenst!  
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Vol verwachting klopt ons hart… nog 
even en dan is het zover! Sinterklaas 
komt op school! Vorige week donder-
dag waren de kinderen ’s ochtends 
verrast, want er lagen pepernoten in 
de klas. Wel zoveel dat een aantal kin-
deren zich afvroegen of opa Piet op 
bezoek was geweest. 
In de klas zijn we bezig met het thema 
‘beren’. De eerste groep heeft al een 
presentatie gegeven. Troy, Samuël, 
Fleur en Plien hebben een powerpoint 
gemaakt. Als onderzoekvraag hadden 
zij de vraag bedacht: ‘Hoe worden ijs-
beren geboren?’. Het resultaat van de 
presentatie is erg mooi geworden! Bent 
u benieuwd, kom gerust even kijken. 
Misschien is het in de toekomst 
mogelijk om de presentatie op Basis-
schoolnet te plaatsen. 

De afgelopen periode 
hebben we met rekenen 
de tafels 2,5,10 en 3 
geleerd. Het is met name 
moeilijk om de tafels ook 
te blijven onthouden. 
Want alles door elkaar is 
natuurlijk een stuk lasti-
ger! Verder zijn we in de 
klas bezig met sommen 
als: 53+8= en 32-6=. Dit 
zorgt ook voor menig 
zweetdruppeltje… Aan 
het einde van het jaar 
hopen we sommen als 
45+36= en 24-18= te kun-

nen oplossen! 
Tot slot hebben we om de twee weken 
muziekles van juf Siebrig. We hebben 
al een leuk ‘ritmisch stukje’ geleerd, 
oftewel een ‘klapliedje’ (misschien 
hebben de kinderen dit thuis ook al een 
aantal keer laten horen  ;) en anders 
vraag er eens naar). Helaas was juf 
Siebrig afgelopen donderdag ziek, 
hopelijk is ze er de donderdag voor de 
kerstvakantie weer. 
Alies Knoef en Joyce ten Elzen 

Mailadressen 
Heeft u onze mailadressen al ge-
wijzigd? Hierbij vindt u nogmaals onze 
nieuwe mailadressen: 
 
De leerkrachten van groep 1-2A:  
a.hofstede@sterrenpaletvco.nl  
t.schokkin@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  
ewolterink@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 
 

Vol verwachting klopt ons hart… nog even en dan is het zover! Sinterklaas komt op school! Vorige week 

donderdag waren de kinderen ‘s ochtends verrast... 

Nieuws uit groep 4 

Bijlage  
In de bijlage vindt u meer informatie 
over de nieuwe werkwijze van de  
Jeugdgezondheidszorg van de GGD 
Noord- en Oost-Gelderland. 


