
Voorwoord 

 

 
In een droom liep ik een winkel 
binnen, 
achter de toonbank stond een en-
gel. 
Ik vroeg: "Wat verkoopt u hier?" 
"Alles wat u maar wilt", zei de en-
gel. 
  
"O", zei ik, "echt waar? " 
"Ik wil graag vrede op aarde 
geen armoede en honger meer 
gezondheid en aandacht voor el-
kaar 
Vrijheid en tegelijk respect 
voor iedereen. " 
 
"Wacht even," zei de engel, 
"u begreep me verkeerd. 
Wij verkopen hier geen vruchten 
alleen maar zaden, 
die kunt u zelf zaaien..."  
 
               - Anoniem - 
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Nieuwjaars– en 
koffie-inloop  
Hierbij nodigt het team u van harte uit 
om op maandagmorgen 5 januari op 
school te komen om samen een kopje 
koffie/thee te drinken, elkaar een ge-
lukkig nieuwjaar te wensen en om even-
tjes bij te praten. U kunt langs komen 
(binnen komen) tussen 8.30-9.30 uur op 
de locatie aan de Huenderstraat. De 
kinderen gaan gewoon naar hun eigen 
gebouw en klas en zullen elkaar daar 
een goed nieuwjaar wensen.  
De kinderen van de groepen 6 en 7 heb-
ben die ochtend geen gym. De overige 
gymlessen gaan gewoon door. 
Omdat we merken door het gebruik van 
twee locaties dat er minder gelegenheid 
is om elkaar te ontmoeten, willen we 
met ingang van het nieuwe jaar iedere 
maand een koffie-inloop organiseren. 
Om iedereen tegemoet te komen zal 
deze afwisselend aan de Beukenlaan en 
de Huenderstraat zijn.  
De nieuwjaarsinloop is aan de Huender-
straat, dus de koffie-inloop in februari 
is aan de Beukenlaan, te weten op don-
derdag 5 februari van 8.30-9.30 uur. 
Van harte welkom!  
 
 

                 Het Letterpalet 

Dubbel baby-
nieuws! 

Twee juffen hebben vanmorgen bij-
zonder nieuws in de klas verteld, na-
melijk dat zij allebei in juni een kindje 
verwachten! Juf Alies & Michel en juf 
Micha & Christiaan, van harte gefelici-
teerd met jullie zwangerschap! We 
wensen jullie een heel goede verwach-
tingsvolle tijd toe. Dat betekent dat 
juf Alies en juf Micha allebei aan het 
eind van dit schooljaar met zwanger-
schapsverlof gaan. Wanneer dat zal 
zijn en hoe e.e.a. ingevuld gaat wor-
den hoort u t.z.t. van ons.   
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Terugblik  
kerstviering 

Het liefst hadden we met alle ouders 
samen één kerstviering gevierd. Helaas 
was dat niet mogelijk. Desondanks 
kijken wij terug op een goede kerstvie-
ring, waarbij ook ontmoeting en gezel-
ligheid onder het genot van de koffie 
en thee een plek had. Allemaal heel 
hartelijk bedankt voor uw komst en 
ook medewerking! 
Vandaag sluiten we voor 2 weken de 
deuren van school. We wensen jullie 
allemaal een fijne vakantie toe, thuis 
of elders ! We hopen elkaar in goede 
gezondheid op maandag 5 januari te 
ontmoeten!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zending 

De spaarpotten voor Catherine zijn 
weer leeg. Er is goed gespaard. 
Er kan een bedrag van 90 euro overge-
maakt worden. We hopen dat er in het 
nieuwe jaar  op maandag nog meer 
kinderen iets mee nemen voor in de 
spaarpot.  
We hebben een kerstkaart naar Cathe-
rine gestuurd en tevens hebben we er 
deze week een terug ontvangen. Ze 
wenst ons allen een goed kerstfeest en 
een heel gelukkig nieuw jaar. 
Wat fijn dat er af en toe ook post van 
Catherine komt.  
De kaart hangt ook in de gang aan de 
Huenderstraat. 



Plusklas gaat 
schaken! 

Vanaf 13 januari krijgen de kinderen 
uit de plusklas elke dinsdagmiddag 
schaakles van leden van de schaakvere-
niging uit Eibergen/Haaksbergen. In 
totaal zijn er 5 lessen, de laatste is op 
10 februari. In die weken vervallen de 
reguliere plusklaslessen. In de week 
voor de voorjaarsvakantie wordt er een 
schaaktoernooi georganiseerd, met 
plusklasleerlingen van de Julianaschool 
en het Sterrenpalet. 

 
Kniepertjes ge-
bakken 

Afgelopen woensdag heeft een groepje 
ouders samen kniepertjes gebakken 
voor de nieuwjaarsinloop. Iedereen die 
heeft geholpen willen wij hiervoor har-
telijk bedanken! Komt u ze proeven 
tijdens de nieuwjaarsinloop?  
 

 
Schoolvolley-
baltoernooi 

Op vrijdag 2 januari doen drie teams 
van groep 8 mee aan het schoolvolley-
baltoernooi. Het toernooi in sporthal 't 
Timpke (Borculo) start om 9.15 uur en 
eindigt rond 13.00 uur. Wij wensen hen 
veel plezier en succes toe. 

 
 
 
 
 
 
 
Luizencontrole 

Na de kerstvakantie, op maandag 5 
januari, is er weer de luizencontrole. 
Denkt u er aan om geen ingewikkelde 
staarten en vlechten in het haar van 
uw dochter te doen en graag uw zoon 
zonder teveel gel naar school te stu-
ren? Bij voorbaat dank. 

Terugblik 
schoolbasket-
baltoernooi 
Het eerste sporttoernooi voor het Ster-
renpalet is sportief en uitstekend ver-
lopen! 
De drie teams (mix-team groep 6/7, 
meiden groep 8 en jongens groep 8) 
werden aangemoedigd door ontzettend 
veel ouders en klasgenoten. Dit was 
erg fijn om te zien. 
Het mix-team van groep 6/7 is na zeer 
spannende wedstrijden op de 5e plek 
geëindigd. Klasse! 
De jongens van groep 8 moesten elke 
wedstrijd vol aan de bak. Uiteindelijk 
zijn zij op de 3e plek geëindigd. Heel 
knap jongens! Gefeliciteerd. 
De meiden van groep 8 hebben bijna 
elke wedstrijd tegen een mix-team 
gespeeld. Desondanks dat zij ook tegen 
jongens moesten spelen zijn zij 1e ge-
worden! 
Rinkje, Fabiënne, Roos G, Mirthe en 
Silke van harte gefeliciteerd!! 
Jullie hebben de allereerste beker voor 
Het Sterrenpalet gewonnen! 
Alle kinderen, supporters en coaches 
hartelijk dank voor de mooie middag in 
de Pickerhal! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Open huis! 

Op dinsdag 27 januari a.s., van 19.00– 
21.00 uur en op woensdag 28 januari 
van 9.00 – 11.00 uur houdt onze school 
open huis voor ouders van een kind dat 
dit schooljaar 4 jaar zal worden. Deze 
ouders krijgen een brief van de ge-
meente waarin zij verzocht worden 
hun kind voor 3 maart a.s. aan te mel-
den op de school van hun keuze. We 
hopen dat veel ouders een kijkje ko-
men nemen op onze school.  
Mocht u mensen kennen in uw omge-
ving die hiervoor in aanmerking ko-
men, dan zou u hen hierop kunnen 
attenderen. Ook kunt u voor hen een 
informatietas meenemen van onze 
school. Deze tas kunt u ophalen bij 
Ineke of bij Mark. Naast dit open huis 
kunnen ouders uiteraard ook op een 
ander tijdstip de school bezoeken. Wel 
vinden we het fijn dat daarvoor een 
afspraak gemaakt wordt. 

 
 

Oud papier 

Ook dit jaar verzamelen we weer oude 
telefoonboeken. De groep die de 
meeste telefoonboeken ophaalt, krijgt 
hiervoor een verrassing. Jullie doen 
toch ook weer mee? 
En op woensdag 14 januari staat de 
oud papier container weer op het 
schoolplein. Helpt u ook dit keer mee 
om de container goed gevuld te krij-
gen? 
Alvast bedankt !  
Minette Onnink 
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Basisschoolnet 
Het is erg fijn dat zich al een heel 
aantal ouders hebben aangemeld voor 
Basisschoolnet!  
Na deze maand is de probeertijd voor-
bij en gaan wij er met ingang van ja-
nuari volgens alle afspraken mee aan 
de slag. Dat betekent dat u dan zoveel 
mogelijk via Basisschoolnet op de 
hoogte wordt gebracht van alle ont-
wikkelingen. Als u zich nog niet heeft 
aangemeld, willen we u daarom vra-
gen dit alsnog zo spoedig mogelijk te 
doen, zodat u ook in het nieuwe jaar 
van alle nieuws op school op de hoog-
te blijft. 
 

 

Peuteropvang 

Op dinsdagavond 9 december zijn we 
met de ouders van de Juliana en van 
het Sterrenpalet, van wie we wisten 
dat ze belangstelling hadden voor de 
peuteropvang, tijdens een info-uur bij 
elkaar geweest. Daarbij was namens 
het bestuur van VCO-Kinderdomein 
(het organisatiedeel dat zorgt voor de 
opvang op onze IKC’s) ook Sara Nijen-
huis aanwezig. We hebben als ouders 
en IKC op elkaar afgestemd wat de 
wensen en mogelijkheden zijn. Hieruit 
is gekomen dat we komend voorjaar 
op de dinsdag- en vrijdagmorgen een 
peutergroep willen starten! In verband 
met nu nog ontbrekende ruimte op 
het Sterrenpalet, starten we de groep 
op de Juliana. De ochtenden beginnen 
om 8.30 uur, zodat de peuters tegelijk 
met de andere kinderen op het IKC 
gebracht kunnen worden, en duren tot 
11.30 uur. We beginnen daarmee ‘in 
het klein’, maar hopen de groep en de 
tijden in de toekomst steeds verder 
uit te breiden. plek te hebben voor de 
peutergroep. Mocht u belangstelling 
hebben voor de peuteropvang of ie-
mand kennen die hiervoor belangstel-
ling heeft, dan kunt u hiervoor con-
tact opnemen met Ineke 
(dir@julianavco.nl / tel. 06-
12643247). 
 
 

Kinderkerk 

Op zondag 18 januari 2015 is er een 
Kinderkerkdienst in de Antonius kerk in 
Rekken. De dienst begint om 11 uur. 
Op bijgesloten flyer vindt u alle aan-
vullende informatie. 
 

Inloopspreek-
uur GGD ver-
pleegkundige 

Dit schooljaar gaat de GGD een start 
maken met inloopspreekuren van de 
GGD-verpleegkundige voor ouders/
verzorger(s) en leerkrachten op de 
basisscholen, zo ook op het Sterrenpa-
let. 
Als bijlage vindt u een informatiebrief 
hierover met data en tijden, waarop de 
inloopspreekuren bij ons gepland 
staan.  

Welkom 

Na de vakantie beginnen een aantal 
nieuwe leerlingen bij ons op school: 
In groep 0-1-2A verwelkomen we Dyla-
no Wierda en Lotte Floors 
In groep 6 verwelkomen we Merle ter 
Mors en in groep 7 Timo Otten. 
Wij heten jullie van harte welkom en 
wensen jullie allemaal een heel fijne 
schooltijd toe! 
 

 
Nieuws uit de 
groepen 

Het nieuws uit de groepen vindt u op 
Basisschoolnet. Vanaf nu schrijven de 
leerkrachten wekelijks een bericht of 
plaatsen zij foto’s over de actualitei-
ten in de klas. Als u hiervoor gekozen 
heeft, krijgt u per mail een melding 
dat er nieuws is geplaatst.   
 
 

Jarig 
We feliciteren op : 
 
12-12 Dylano Wierda uit groep 1A 
21-12 Yorick Gelink uit groep 8 
30-12 Stein Broer uit groep 8 
03-01 Bryan Versteeg uit groep 3 
04-01 Kick Waanders uit groep 5 
08-01 Lotte Floors uit groep 0A 
 
Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst!  

mailto:dir@julianavco.nl
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De afgelopen weken stonden in het 
teken van Sinterklaas en Kerst. Er zijn 
verschillende knutsels en kleurplaten 
gemaakt. Ook hebben we met de pro-
jector grote tekeningen van Sinterklaas 
en Kerst gemaakt. Hierna hebben we 
deze geverfd zodat het ware kunstwer-
ken werden.  
Pietje Paniek is in de week van 5 de-
cember wel 3x langs geweest! Hij heeft 
behoorlijk veel moeite gedaan om het 
alle kinderen naar hun zin te maken. Er 
lag alle 3 de BSO-dagen een gedicht 
klaar en er werden meerdere mooie 
cadeaus gevonden in de BSO ruimte. 
De meisjes kregen onder andere make-
up of een poppenwagen met pop. De 
jongens kregen autootjes of een brand-
weerset. Er waren direct een aantal 
brandweermannen en vrouwen. Daar-
naast hebben we 2 X-boxspellen gekre-
gen met verschillende sporten. Beide 
spelletjes zijn een goede stimulans om 
tijdens het slechte weer toch aan de 
nodige beweging te komen. Dankjewel, 
Pietje Paniek, het waren top cadeaus
! 
Van Sinterklaas rolden we direct in de 
kerstsfeer. De BSO ziet er erg gezellig 
uit met een mooie vrolijke kerstboom 
en heel veel lichtjes in de BSO ruimte. 
Ook hebben we van lege glazen potjes, 
mooi versierde potjes gemaakt. Hierin 
kunnen we een waxinelichtje doen 
tijdens de donkere dagen, gezellig! 
De komende weken zijn we niet aanwe-

zig op de Huenderstraat, want 
de vakantieopvang is op de 
Ketterinksteeg. We hebben 
wederom een leuk programma 
met veel knutselen en bewe-
gen. Daarnaast gaan we lekker 
gourmetten! Een verslagje 
hierover in het volgende BSO-
report. 
Groeten, 
Ineke, Miriam en Robin, Team 
BSO Sterrenpalet 
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