
 
 
 

Gelukkig 
nieuwjaar! 
Voor wie we nog niet gezien of gespro-
ken hebben: de allerbeste wensen voor 
2015!  
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Basisschoolnet 
Met ingang van dit nieuwe kalenderjaar 
zijn wij volgens onze voornemens en 
onze afspraken aan de slag gegaan met 
Basisschoolnet. 
Voortaan zult u via dit ouderportaal op 
de hoogte worden gebracht van het 
nieuws op school betreffende uw kind
(eren) en hiermee komt het directe 
mailen te vervallen. Door middel van 
berichten op Basisschoolnet brengen wij 
u op de hoogte van wijzigingen van 
gymtijden, ziekte van leerkrachten en 
inval, luizencontroles en allerhande 
andere belangrijke zaken. De leerkrach-
ten plaatsen elke week een kort bericht 
op het portaal zodat u mee kunt leven 
met wat uw kind(eren) die week hebben 
beleefd. Bovendien kunt u in de agenda 
zien welke activiteiten er zullen plaats-
vinden. Én het Letterpalet ontvangt u 
via Basisschoolnet.  
Als u zich nog niet heeft aangemeld, is 
het van belang dat u dit nu alsnog doet. 
 
 

Aan- en af-
wezig 
Juf Joyce heeft haar lestaken in groep 3 
weer op kunnen pakken. Fijn Joyce! Juf 
Lynn heeft haar in de afgelopen periode 
vervangen. Lynn, heel erg bedankt hier-
voor! Toch is juf Lynn nog bij ons op 
school aan het werk. Zij vervangt nu juf 
Riny, die langdurig last heeft van haar 
rug. Van harte beterschap, Riny! We 
hopen dat het snel beter met je gaat!   

                 Het Letterpalet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog meer 
babynieuws 
In het vorige Letterpalet schreven wij 
het blijde nieuws dat er twee juffen 
zwanger zijn. Maar er is nóg meer 
babynieuws! Afgelopen maandag heeft 
juf Marian verteld dat zij óók een 
kindje verwacht! Juf Marian & Marc, 
van harte gefeliciteerd en een goede 
zwangerschap toegewenst! Juf Alies, 
juf Micha en juf Marian verwachten 
hun kindje alle drie in de maand juni. 
T.z.t zullen wij laten weten hoe en 
door wie zij vervangen zullen worden. 
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Op weg naar 
excellentie… 
Tijdens de nieuwjaarsinloop hebben we 
een cadeau laten zien dat we hebben 
gekregen van het bestuur van VCO met 
de afsluiting van het jaar 2014. Het is 
een bijzonder cadeau, namelijk een 
beeldje speciaal gemaakt voor het 
Sterrenpalet. Het bestaat uit opklim-
mende sterren met daarop mensjes die 
op verschillende manieren bezig zijn. 
De mensjes symboliseren de leerlingen, 
leerkrachten, ouders en andere betrok-
kenen van de school. De sterren sym-
boliseren de talenten van de leer-
lingen. Wat uitgedrukt wordt is: met 
vertrouwen willen we samen aan tal-
enten bouwen! Het beeldje hebben we 
gekregen naar aanleiding van het tra-
ject dat we in het afgelopen half jaar 
hebben doorlopen. Het gaat om het 
traject voor Excellente Scholen. Om te 
weten in welke mate er sprake is van 
kwaliteit op het Sterrenpalet hebben 
we ons hiervoor aangemeld. Het tra-

ject bestaat uit verschillende rondes, 
waarbij we na elke ronde te horen kre-
gen of we door zouden gaan naar de 
volgende of niet. Na de opgave gingen 
we door voor een presentatie, die Alies 
en Ineke in Amersfoort aan de Jury 
voor Excellente Scholen mochten 
geven. Een grote verrassing was het dat 
we daarna een telefoontje kregen dat 
de genoemde Jury met ons door wilde 
naar de volgende ronde en een school-
bezoek wilde komen doen om te kijken 
naar de praktijk van wat we verteld 
hadden tijdens de presentatie. Dit be-
zoek vond in oktober plaats. Het was 
een heel plezierig gesprek, waarin we 
niet alleen verantwoording af hoefden 
te leggen van onze werkwijze en de 
opbrengsten daarvan, maar waarin we 
ook veel ruimte kregen voor het vertel-
len over de positieve ontwikkelingen op 
het Sterrenpalet en de effecten daar-
van. Daarbij gaven we, zoals gevraagd, 
ook een rondleiding. De jury gaf aan 
onder de indruk te zijn van het onder-
wijs op het Sterrenpalet, in het bijzon-
der van de pestvrije sfeer (gemeten 
door middel van het veiligheidsonder-
zoek, dat één keer in de twee jaar 
wordt gedaan); de afstemming en door-
gaande lijn van bewegingsonderwijs, 
van de gymlessen en het buitenspelen 
tot de buitenschoolse opvang toe; de 
manier waarop het onderzoekend leren 
van kinderen tot stand wordt gebracht, 
en de uitstekende leerlingenzorg. Dit 
staat ook verwoord in het rapport dat 
we na het bezoek ontvingen, waarin 
ook een uitgebreide analyse van de 

 
 
 
 
 
 
 

Schoolvolley-
baltoernooi 
Afgelopen vrijdag 2 januari hebben 
maar liefst 3 teams van groep 8 meege-
daan aan het schoolvolleybaltoernooi in 
Borculo. Van 9.00 uur t/m 13.00 uur is 
er flink gevolleybald. 
Na iedereen een gelukkig nieuwjaar 
gewenst te hebben, begonnen alle drie 

de teams met de wedstrijden. Elk team 
van onze school won de eerste wed-
strijd overtuigend. Er werd toen al door 
de kinderen zachtjes gefluisterd over 
“het winnen van de 2e beker in de 
geschiedenis van Het Sterrenpalet”. 
Dat bleek te vroeg gejuicht. De wed-
strijden waren vaak erg spannend. Af 
en toe maakten zij of de tegenstander 
in de laatste paar seconden nog een 
punt. Na het spelen van 7 á 8 wed-
strijden per team is Het Sterrenpalet 
geëindigd op plek 6, 10 en 11. 
Het was heel goed om te zien dat de 
kinderen veel plezier hadden en spor-
tief speelden. Yorick, Marèl, Isa, Ymke, 
Fabiënne, Lisa, Renwar, Bente, Suzan, 
Rinkje, Stein, Sem, Maide en Meike 
jullie zijn onze sterren. 
Een dank gaat uit naar de moeders van 
Isa, Lisa, Bente, Meike en de vaders 
van Sem en Renwar die hebben gehol-
pen met coachen en/of het vervoeren 
van de kinderen. 
Erik Wolterink 

leeropbrengsten die we kunnen gebrui-
ken voor het vervolg. De conclusie is 
dat we ‘op weg’ zijn naar 
‘excellentie’. Bij excellentie moet niet 
gedacht worden aan onderwijs dat 
alleen gericht is op hoge prestaties, 
maar aan onderwijs, waarbij we uit élk 
kind halen wat erin zit, waarbij elk 
kind –op welk gebied en welk niveau 
ook- mag schitteren! 



Uitnodiging 10-
minuten-
gesprekken 

Op 12 februari vinden de 10-minuten-
gesprekken plaats. Hiervoor ontvangt u 
een aparte uitnodiging. We willen 
proberen ook deze via Basisschoolnet 
te versturen, waarna u zich daarop 
mogelijk ook kunt inschrijven.  

 
Luizencontrole 

Afgelopen maandag heeft de luizencon-
trole plaatsgevonden. Helaas zijn er op 
de bovenbouwlocatie aan de Beu-
kenlaan neten/luizen gevonden. Be-
treffende ouders zijn hierover geïnfor-
meerd. In verband hiermee wordt er op 
maandag 19 januari op de boven-
bouwlocatie opnieuw een luizencon-
trole gedaan. Wilt u uw kind(eren) ook 
zelf regelmatig blijven controleren? 
Ontdekt u tussentijds zelf luizen/neten 
bij uw kind, dan horen we het graag, 
zodat we samen kunnen voorkomen dat 
de hoofdluis zich uitbreidt en deze 
tegen kunnen gaan.  
Als u vragen heeft over het voorkomen 
of het behandelen van hoofdluis, dan 
kunt u hiervoor altijd bij ons terecht.  
 
 

Voetbaltoer-
nooi 

De naschoolse activiteiten van Beweeg 
Wijs starten weer! De leerlingen van de 
locatie Huenderstraat kunnen zich op-
geven voor de eerste activiteit: het 
Sterrenpalet-voetbaltoernooi. Dit toer-
nooi vindt plaats op maandag 19 janu-
ari in de Pickerhal. 
Opgeven hiervoor kan via het mailadres 
jeanet@beweegwijs.nl en kan tot 
uiterlijk 16 januari!  
Kinderen die gebruikmaken van de BSO 
lopen na afloop met de leerkrachten 
mee naar school, de andere kinderen 
kunnen bij de Pickerhal (haldeel C) 
opgehaald worden.  
Zodra de tijden bekend zijn, zullen wij 
die aan u bekendmaken.   
 
 

 
 
 

Oud papier 

In het afgelopen jaar hebben wij als 
school 20.930 kilo oud papier inge-
zameld. Dit is een mooie bron van in-
komsten voor de school. Bovendien 
hoef je hier maar weinig voor te doen. 
 
Omdat we weer zoveel op hebben ge-
haald en we hier mee door willen gaan 
heeft de OR, in overleg met Ineke, 
besloten dat we onze 2 karren gaan 
vervangen. Maarten Rooiman en Mark-
Jan Timmerije zijn druk geweest met 
het uitzoeken van 2 nieuwe karren en 
dat is gelukt. De karren zijn inmiddels 
in Eibergen en zullen door Bouwbedrijf 
Penterman gratis voorzien worden van 
houten opbouw rondom de kar. 
Wij willen de firma Penterman hier 
heel hartelijk voor bedanken!!!! 
Woensdagmiddag zullen de kinderen 
uit groep 7 met de nieuwe karren de 
wijk in gaan om het oud papier op te 
halen. 
Vanaf het moment dat de karren in 
gebruik zijn zullen ze ook weer bij 
poorten van de school staan zodat het 
oud papier hier weer ingedaan kan 
worden. 
 
Omdat er 2 nieuwe karren zijn aange-
schaft, bieden wij de grote, houten kar 
te koop aan. Mocht u belangstelling 
hebben voor de kar dan kunt u per mail 
een bod doen op de kar. U kunt hier-
voor mailen naar:  
concierge@sterrenpaletvco.nl. Bieden 
kan t/m 15 januari. 
De hoogste bieder kan dan op 16 janu-
ari de kar ophalen. 
 
Inmiddels zijn de kinderen alweer vo-
lop bezig met het inzamelen van oude 
telefoonboeken. De eerste lading zal 
woensdag al mee gaan in de container. 
De andere boeken gaan in maart mee.  
 

Op woensdag 14 januari staat de oud-
papier container weer op het school-
plein. Helpt u ook dit keer mee om de 
container goed gevuld te krijgen? 
Alvast bedankt!  
Minette Onnink 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nieuwjaarsin-
loop 

Wat was het leuk dat er zoveel ouders 
gebruik hebben gemaakt van de 
Nieuwjaarsinloop op maandag 3 janu-
ari. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee én een overheerlijk 
nieuwjaarsrolletje was er nog even tijd 
om gezellig bij te praten. Ondertussen 
was het luizenpluisteam alweer druk 
aan het werk en konden de kinderen in 
de kring hun ervaringen van de af-
gelopen 2 weken uitwisselen, waarna 
het ‘gewone’ leven weer begon. 
 
 

Herinnering 

De kinderen van de groepen 0 t/m 3 
hebben vrijdag 23 januari en maan-
dag 26 januari vrij i.v.m. een lang 
weekend. 
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Nieuw op de 
website 

U vindt op de website 
www.sterrenpaletvco.nl nieuwe foto’s 
van: 
● het burgemeestersontbijt (groep 7); 
● het nationaal schoolontbijt 
● Sinterklaas 2014 
● de kerstviering 
U kunt deze gratis downloaden. 
 
 
 

Opbrengst VCO
-kaarsenactie 

De verkoop van de sfeerlichtjes heeft 
maar liefst 752,70 euro! Iedereen heel 
erg bedankt voor het kopen en verko-
pen van de lichtjes! Met een kleine 
aanvulling is er 755 euro overgemaakt 
naar Edukans voor een project in 
Peru, waarbij het gaat om een finan-
ciële ondersteuning voor lesmateriaal 
en scholing van leraren. Wat zullen zij 
er blij mee zijn!  
 
 

 
 
 
 
 
 

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.   

Even voorstel-
len 

Hallo allemaal! 
Ik zal me even voor-
stellen, ik ben Annika 
Graven en kom een 
aantal dagen bij 
groep 1-2A mee-
kijken. Op dit mo-
ment studeer ik Pedagogische Weten-
schappen en daarvoor moet ik een ob-
servatieopdracht doen. Ik ga kijken hoe 
de sociaal-emotionele ontwikkeling in 
de groep verloopt. 
Groetjes,  
Annika Graven 
 
 

Welkom terug  

Wij verwelkomen Martin KösterHenke 
weer in ons midden. Hij heeft eerder 
bij ons vrijwilligers-werk verricht en hij 
komt nu voor drie ochtenden in de 

week terug. 
Martin: wederom 
welkom! En we zijn 
erg blij dat je er elke 
maandag-, woensdag- 
en vrijdagochtend 
bent om ons met al-
lerhande klusjes te 
helpen! 
 

 

 
 
 

Jarig 
We feliciteren op: 
 
15-01  Nick de Haan uit groep 2B 
18-01  Plein Penterman uit groep 4 
19-01  Liam Kempers uit groep 2B 
22-01  Kim Lieftink uit groep 7 
 
Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst!  

http://www.sterrenpaletvco.nl
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In de kerstvakantie hebben we weder- 
om erg gezellige weken gehad.  
Er stonden een aantal activiteiten op 
het programma die in het teken ston-
den van Glitter en Glamour, kerst en 
oud en nieuw. Als knutselactiviteiten 
zijn we onder andere bezig geweest 
met vuurpijlen knutselen, potjes ver-
sieren, kunstwerken maken met knik-
kers en dennenappels verven.  Spelac-
tiviteiten waren onder aderte het 
tikspel Rudolf en de kerstman (zie 
foto), een stilettorace en vuurpijl ver-
wisselen. 
Ook waren er wederom kookac-
tiviteiten. Deze keer waren dat pan-
nenkoeken bakken, arretjescake maken 
en marshmallows versieren. 
Op 23 december hebben het jaar af-
gesloten met een gezellig kerstdiner. 
Met veel gezelligheid en plezier sloten 
we zo het BSO jaar af. 
 
De aankomende weken staan in het 
teken van de “Muziek Freak”. We knut-
selen van alles m.b.t. muziek, spelen 
op verschillende instrumenten en 
maken disco-koekjes. Om de BSO mooi 
in de muzieksfeer te krijgen zijn een 
aantal kinderen al druk geweest met 
het maken van knutsels  om de opvang 
mooi te versieren. 
 
 
 
 

In de aankomende weken mogen de 
kinderen hun eigen muziekinstrument 
meenemen. Ze krijgen de ruimte hun 
muzikale kunsten te laten zien en 
horen aan de andere kinderen. 
 
Tot de vol-
gende BSO 
Report! 
Ineke,  
Miriam en 
Robin, Team 
BSO Sterren-
palet 
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