
Prietpraat uit 
groep 0-1-2 

● Na het bidden zei een jongetje dat 
hij had ”gehoord” dat  J. zijn ogen niet 
dicht had gedaan tijdens het bidden. 
 

 
● De muziekdocente gaf als reactie op 
een meisje die iets leuks vertelde 
“mooi man”. Waarop een ander mom-
pelde: “mooi man?, mooi  
 
● N.a.v. een gesprekje in de kleuter-
groep over wat er op de vloer ligt,  
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Centrale Eind-
toets 2015 

De afgelopen maanden hebben de kin-
deren van groep 8 hard gewerkt om zo 
goed mogelijk voorbereid te zijn op de 
centrale eindtoets. Van dinsdag 21 tot 
en met donderdag 23 april maken de 
kinderen elke ochtend drie uitgebreide 
toetsen. We hopen dat alle kinderen in 
groep 8, naar eigen kunnen, een goede 
Cito-Eindtoets gaan maken. 
Remco, Rinkje, Sem, Suzan, Stein, Isha, 
Bente, Yorick, Roos W., Luca, Isa, Bo-
wen, Jelte, Lisa, Tom, Silke, Demi, Luc, 
Skye, Naomi, Ymke, Meike, Lotte, Mirt-
he, Manon, Fabiënne, Björn, Marèl, Mai-
de, Lucas, Dominique, Roos G. en Ren-
war heel veel succes! 
 

Koffie-inloop 
Het was weer goed en gezellig om met 
een aantal ouders rond een kopje koffie 
bij te praten. De volgende koffie-inloop 
is (in verband met alle vrije dagen en 
activiteiten in mei) op donderdag 4 
juni van 8.15 – 9.15 
uur aan de Huen-
derstraat. Van har-
te welkom!  
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Voorwoord 

                 

Deze keer geen voorwoord met woorden, maar een optische illusie: lente-tafereel 
van Oleg Shuplyak met verborgen gezicht. 

 
gaven kinderen de volgende antwoor-
den: 
- laminaat 
- vloerbedekking 
- speelgoed 
- hout 
- kruimels 



Touwtrektoer-
nooi 
Op woensdag 20 mei organiseert de 
touwtrekkersvereniging Eibergen het 
jaarlijkse touwtrek-scholentoernooi 
voor de leerlingen van de groepen 5-8. 
Opgave hiervoor kan t/m vrijdag 15 
mei. Geef je op bij juf Jeanet, via 
Baisschoolnet of eventueel via haar 
mailadres jeanet@beweegwijs.nl. 

Sportdag 
Op donderdag 28 mei is er voor de 
kinderen van de groep 6, 7 en 8 weer 
de jaarlijkse sportdag op Sportpark De 
Bijenkamp. De kinderen zullen gemixt 
met andere kinderen van Eibergse 
scholen in groepjes samen een sportie-
ve prestatie leveren. 
 

Avondvier-
daagse 
De Avondvierdaagse vindt dit jaar 
plaats in de week van 1 t/m 5 juni. Als 
school lopen we met de groepen 3 t/m 
8 op de maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag.  
De woensdag is de „rustdag/inhaal-
dag“.  Mocht u hiervan gebruik willen 
maken, dan dient u deze avond zelf 
voor begeleiding te zorgen. 
De groepen 3 t/m 6 lopen 5 km en de 
groep 7 en 8 10 km. 
Voor een goed verloop heeft de organi-
satie van de avondvierdaagse weer een 
aparte brief met aandachtspunten en 
regels opgesteld. Deze brief met opga-
vemail ontvangt u maandag via Basis-
schoolnet. Opgave is mogelijk tot en 
met volgende week vrijdag 17 april! 
Om alles zo gezond mogelijk te hou-
den, zorgt de organisatie iedere avond 
voor drinken en een traktatie. Mocht u  
daarnaast uw kind(eren) nog iets mee 
willen geven, dan juichen wij het mee-
nemen van fruit en groente voor onder-
weg toe! 

Koningsspelen 
Dit jaar doen wij mee aan de Konings-
spelen op vrijdag 24 april. Het feeste-
lijke programma vindt plaats op de 
locatie Huenderstraat. 
Het programma voor groep 1 t/m 4: 
Om 8.15 uur beginnen de kinderen aan 
een speciaal op deze dag aangeboden 
feestelijk en gezond ontbijt. 
Om 9.30 uur vindt in heel Nederland de 
gezamenlijke aftrap plaats van de Ko-
ningsspelen. 
Om 9.45 uur beginnen de Koningsspe-
len voor de groepen 1 t/m 4. 
De kinderen van groep 8 helpen bij het 
Koningsontbijt en de Koningsspelen. 
Het programma voor groep 5 t/m 8: 
Om 12.00 uur beginnen de kinderen 
aan een speciaal op deze dag aangebo-
den feestelijk en gezonde lunch.  
Om 12.45 uur beginnen de Koningsspe-
len voor de groepen 5 t/m 8 . 
*Voor het ontbijt of lunch willen wij u 
vragen om aan uw kind(eren) een bord, 
een beker en bestek (graag met naam) 
mee te geven. 
**Wilt u voor de kleine pauze zoals 
gewoonlijk eten en drinken meegeven? 
***Groep 3 en 4 doen ’s ochtends mee 
aan het Koningsontbijt. Voor tussen de 
middag willen wij u vragen om aan hen 
wel eten en drinken mee te geven. 
Met alle feestelijkheden eromheen 
belooft het dit jaar een onvergetelijke 
dag te worden! 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben 
over deze dag, dan horen wij het 
graag. 

 
 

Geen gym 

Op donderdag 16 mei vervallen de 
gymlessen vanwege het kamp van 
groep 7. Op donderdag 28 mei verval-
len de gymlessen vanwege de sport-
dag. 
 

Naschoolse 
sportactiviteit 
Op maandag 20 april staat weer een 
naschools sportuurtje gepland voor de 
leerlingen van de locatie Huender-
straat: atletiek. 
Leerlingen van de groepen  0 t/m 5 
kunnen hiervoor opgegeven worden bij 
juf Jeanet, via Basisschoolnet of even-
tueel via haar mailadres jea-
net@beweegwijs.nl. 
De activiteit begint om 14:30 uur en is 
om 15:30 uur afgelopen. 

Skatemiddag 
en -cursus 
Op woensdag 22 april organiseert de 
Sport Federatie Berkelland een skate-
middag voor leerlingen van de groepen 
4 t/m 8 op de baan van RTC de Stof-
wolk. Bij voldoende interesse organise-
ren zij ook een skatecursus in mei/
juni. 
Deze  middag is voor zowel beginners 
als ervaren skaters. De kosten bedra-
gen 3 euro (graag contant meenemen).  
Voor aanvullende informatie verwijzen 
wij u naar de bijlage, die met het vori-

ge Letterpalet is meegestuurd. Aan-

melden kan tot uiterlijk woensdag 15 
april bij de SFB.  
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Catherine 
Er is weer een brief van Catherine gekomen voor ons. Ze schrijft dat het goed met 
haar en haar familie gaat. Ze is blij met haar biggetje, het  groeit goed en ze stuurt 
ons de hartelijke groeten. 



10 APRIL 2015 NUMMER 15 4 

Terugblik 
schoolvoetbal-
toernooi 

We kunnen terugkijken op een succes-
vol schoolvoetbaltoernooi van Het Ster-
renpalet! Afgelopen woensdag stonden 
er maar liefst vijf teams op de velden 
van Sportpark De Bijenkamp. Bij ieder-
een spatte het plezier er vanaf. 
Het meidenteam van groep 6/7 is 
tweede geworden in de recreatieklasse 
7/8. Jasmijn, Malynka, Amber, Kiki, 
Carmen, Kim en Marit van harte gefeli-
citeerd! 

Naast het succes van dit meidenteam, 
heeft ook een ander team een prijs 
gewonnen. En wat voor één! Een mei-
denteam uit groep 8 is eerste geworden 
in de prestatieklasse 7/8. Dit betekent 
dat zij door zijn naar de volgende ron-
de van het schoolvoetbaltoernooi! 
Rinkje, Isha, Suzan, Maide, Roos G, 
Mirthe en Silke, van harte gefelici-
teerd! Wij wensen jullie alvast heel 
veel succes in de volgende ronde die op 
20 mei plaats gaat vinden. 
Jongens, meisjes, coaches en alle sup-
porters: hartelijk dank voor de mooie, 
sportieve en sfeervolle middag! 
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Nieuws uit de 
groepen 
Hiervoor verwijzen wij u naar Basis-
schoolnet, onder het tabblad Groe-
pen. Onder het tabblad Foto’s vindt u 
nieuwe foto’s van:  
● de paasbingo; 
● de klassenlunch groep 8 
● Streetwise groep 4 en groep 8 
 
 

Website 
Achter de schermen zijn wij druk be-
zig geweest met de voorbereidingen 
voor de nieuwe website. Deze is in-
middels online. Heeft u al een kijkje 
genomen en wat is uw eerste indruk? 
 

 

Luizencontrole 
Er is nog steeds hoofdluis op school. In 
verband hiermee is er een extra lui-
zencontrole gedaan. Deze doen we zo 
snel mogelijk na een melding van 
hoofdluis. Omdat niet precies bekend 
was wanneer er genoeg luizenpluizers 
beschikbaar waren om alle groepen te 
controleren, konden we u van de laat-
ste controle (gisteren en vandaag) 
niet apart op de hoogte stellen. De 
ouders, bij wiens kinderen hoofdluis is 
gevonden, zijn hierover ingelicht. Wilt 
u, nu er op school sprake van is, zelf 
ook alert zijn en uw kind regelmatig 
controleren? Als u hoofdluis heeft ge-
constateerd, horen we dit graag zo 
snel mogelijk om eventueel verdere 
actie te ondernemen.  
Het aantal luizenpluizers op het aan-
tal leerlingen wordt gering. Mocht u 
mee willen helpen pluizen, dan horen 
we dat graag, zodat we u voor een 
luizencontrole kunnen benaderen. 
Hiervoor geldt: vele handen maken 
licht werk.  
In ieder geval iedereen heel erg be-
dankt voor de medewerking!   

Afscheid 
Volgende week neemt 
groep 0-1-2A afscheid 
van hun stagiaire. Patri-
cia, bedankt voor de 
dingen die je voor de 
groep hebt gedaan! Suc-

ces bij alles wat je in de toekomst 
gaat doen! 
 

Welkom 
In groep 0-1-2A is Carlijn Zoerink voor 
het eerst komen kijken in de groep. 
Volgende week komt Zoë Jane 
Houtsma ook bij ons kijken. En maan-
dag verwelkomen we Stef Klein Tuen-
te in groep 2A.  
In groep 0-1-2 B is Gijs Roessink voor 
het eerst op school geweest. Gijs is 
het broertje van Jelle.  
Welkom allemaal, gezellig dat jullie 
erbij komen! We wensen jullie samen 
met jullie ouders een heel fijne tijd 
bij ons op school!   

Jarig 
We feliciteren op: 
 
12-04  Maaike Koenders uit groep 6 
13-04  Jasper Teerink uit groep 2B 
14-04  Mirthe Hoftijzer uit groep 1A 
16-04  Falko Grillenberger uit groep 7 
17-04  Lisa ter Maat uit groep 8 
17-04  Daniek Nijkamp uit groep 2B 
19-04  Ineke Neerhof, de directeur 
 
Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst!  

 

 

Logopedische 
screening 
groep 1 
Bij de leerlingen van groep 1 wordt op 
maandagmorgen 13 april de logopedi-
sche screening gedaan. Hiervoor heb-
ben betreffende ouders inmiddels een 
aparte brief van de GGD ontvangen. 
 

Expo over be-
vrijding 
Onze school heeft meegewerkt aan de 
expositie ”Eibergen bevrijd, en toen?” 
Het doel van deze expositie is om 
mensen die na de oorlog geboren zijn 
te laten zien wat hun voorouders heb-
ben meegemaakt. De organisatie 
heeft contact gezocht met onze 
school, waarop wij hebben besloten 
mee te werken omdat wij het belang-
rijk vinden dat onze leerlingen zich 
realiseren dat vrede en vrijheid niet 
vanzelfsprekend zijn. De kinderen 
hebben allemaal een vredesduif ver-
sierd en deze zijn terug te vinden op 
de expositie. U kunt de expositie nog 
tot 10 mei bewonderen in Museum De 
Scheper, Hagen 24 in Eibergen. 
Op http://www.achterhoekfoto.nl/
viewer/1496/eibergen-bevrijd-en-toen
-#&gid=null&pid=14 staat een leuke 
fotoreportage. 
 

 
 
 
 
 
 


