
Koningsspelen 
Op het moment van schrijven, zijn de 
Koningsspelen nog volop in gang, maar 
wat is het leuk! En wat hebben we er 

mooi weer bij. 

Om half 10 hebben we meegedaan met 

de gezamenlijke aftrap. 

De kinderen hebben genoten van een 
lekker ontbijt of lunch en hebben alle-
maal vol enthousiasme meegedaan met 
de verschillende spelletjes, zoals blok-
jesvoetbal, bellenblazen, tikspel, dob-

belsteenloop, ijslollystokjesrace… 
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                 Het  Letterpalet 



Touwtrektoer-
nooi 

Op woensdag 20 mei doet er 1 team 
van het Sterrenpalet mee aan het 
touwtrek-scholentoernooi. U komt hen 
toch ook aanmoedigen? 

 

Voetbaltoer-

nooi 
Op woensdag 20 mei mag het meiden-
team van het Sterrenpalet meedoen 
aan de regiofinales van het schoolvoet-
baltoernooi 2015. Deze vindt plaats bij 
vv Reunie te Borculo, “De Wildbaan”, 
Haarloseweg 13 in Borculo. De wed-

strijd begint om 14:00 uur. 

Mochten de meisjes zich plaatsen voor 
de halve finale dan zal deze plaatsvin-
den op woensdag 27 mei bij vv Marien-

berg te Beerzerveld. 

 

Sportieve hulp 
gevraagd 

Op donderdag 28 mei is er voor de 
kinderen van de groepen 6, 7 en 8 
weer de jaarlijkse sportdag op Sport-
park De Bijenkamp. Hierbij kunnen we 
uw hulp goed gebruiken. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij Jeanet: 

j.habers@sterrenpaletvco.nl 

 

 

 
 
 

Verzoek tot be-
taling bijdrage 
schoolreisje 

Dit jaar heeft Larissa Ormel, onze pen-
ningmeester, u via Basisschoolnet een 
verzoek gestuurd betreffende de beta-
ling van de bijdrage voor de school-
reisjes. Nu is echter gebleken dat dit 
niet goed is verlopen, waarvoor onze 
excuses. We zijn heel druk bezig om de 
communicatie via Basisschoolnet ook 
via de penningmeester goed te laten 
verlopen.                                       
Daarom doen we dit keer via deze 
nieuwsbrief een oproep:                  
Zoals u in Letterpalet 13 hebt kunnen 
lezen, gaan de groepen 0-1-2 op 25 
juni naar de Flierefluiter in Raalte. De 
kosten van dit schoolreisje bedragen 

€15,00 per kind.                                
De groepen 3, 4 en 5 gaan op 25 juni 
naar de Juliantoren en groep 6 naar 
Hellendoorn. De kosten van dit school-

reisje bedragen €25,00 per kind.      
Wilt u zo vriendelijk zijn dit bedrag 
vóór 1 juni aanstaande over te boeken 
op NL89INGB0003546775 t.n.v. Stich-
ting Vrienden van het Sterrenpalet 
onder vermelding van de naam van uw 
kind?  
Alvast hartelijk dank!  
Larissa Ormel, penningmeester 

 

Welkom 

In groep 0-1-2A verwelkomen we Car-
lijn Zoerink en Zoë-Jane Houtsma. 
Allebei welkom op onze basisschool! 
We wensen jullie, samen met jullie 
ouders, een heel fijne Sterrenpalet-tijd 
toe! 
Ook verwelkomen we in groep 0-1-2A 
een nieuwe stagiaire: Michelle Ver-
meer. Zij zal zich in het volgende Let-

terpalet aan u voorstellen. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine 

De spaarpotjes voor Catherine zijn 
weer geleegd. Dit keer  hebben we een  
bedrag van 51,25 euro bij elkaar ge-

spaard. 

Het is goed voor de kinderen om af en 
toe eens stil te staan bij het feit dat 
het niet vanzelfsprekend  is dat er elke 
dag eten en drinken in huis is. Door 
aan Catherine te denken leren ze dat 

het ook anders kan. 

Het  is fijn dat Catherine ook af en toe 
van zich laat horen en dat we weten 

hoe goed zij het geld kan gebruiken. 

Laten we met elkaar door blijven spa-
ren zodat Catherine , mede door onze 
hulp, een beter leven zal krijgen in 

Oeganda. 

 

Hulp bij oud 
papier 

Op 20 mei gaan we weer oud papier 
inzamelen. Die dag zijn er echter ook 
nog twee sportieve toernooien gepland 
waar leerlingen van het Sterrenpalet 
aan mee gaan doen. 
Het zou fijn zijn als er toch 10 à 12 
leerlingen uit groep 7-8 ’s middags 
willen helpen met het inzamelen van 

het oud papier.  

Daarnaast ben ik op zoek naar 3 ouders 
die die middag met de auto willen 
meerijden. U kunt zich aanmelden via 

jomion17@planet.nl. 

Bij voldoende hulp zijn we snel klaar 
en kunnen we ook nog de deelnemers 

bij de sporttoernooien aanmoedigen. 

Minnette Onnink 
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Vervanging  

tijdens  

zwanger-
schapsver-

loven 
De zwangerschapsverloven van juf 
Alies, juf Micha en juf Marian komen 
steeds dichterbij. Dat is wel te zien 
aan hun steeds dikker wordende bui-

ken!  

Met ingang van 18 mei (na Hemel-
vaart) gaat juf Alies met zwanger-
schapsverlof. Zij wordt tot de zomer-
vakantie vervangen door juf Nienke 
Wes. Zij gaat de laatste periode voor 
de zomervakantie lesgeven aan groep 
4. We wensen Nienke, samen met de 
kinderen van groep 4, een heel fijne 
tijd toe! Nienke stelt zich in een eigen 
stukje in deze nieuwsbrief aan u voor. 
In de week van 11 t/m 13 mei zal zij - 
naast Alies - op de ochtenden ook al 
in groep 4 zijn, zodat zij de kinderen 
en de werkwijze in de groep kan leren 

kennen.  

De ib- en locatiecoördinator-taken van 
Alies zullen worden waargenomen 
door Laura Schopman. Laura heeft 
hiervoor eerder een opleiding gevolgd 
en kan het geleerde nu in de praktijk 
toepassen, welke kans ze nu ook graag 
wil grijpen. Wat ze wel jammer vindt, 
is dat ze als gevolg hiervan vanaf 18 
mei niet meer zal lesgeven aan groep 
5. De ouders en leerlingen van groep 5 
zijn hiervan deze week door haar op 
de hoogte gesteld. Laura blijft wel 
nauw betrokken bij de groep door 
haar ib-taken en door sommige ac-
tiviteiten nog mee te doen. En fijn is 
het dat een heel bekende voor de 
groep, juf Joyce, in plaats van juf 
Laura van maandag t/m woensdag les 
zal gaan geven aan groep 5. Op de 
donderdag en vrijdag blijft Joyce les-

geven aan groep 3.    

Met ingang van 26 mei (na Pinksteren) 
gaan juf Micha en juf Marian met 
zwangerschapsverlof. Juf Micha wordt 
vervangen door juf Stéphanie Zijsling. 
Zij is bekend voor de groep en de 

school. Dus we zijn blij dat zij  

 

 

 

 

 

 

beschikbaar is van maandag t/m 
woensdag in de laatste periode van 
dit schooljaar. Stéphanie, welkom 
terug, en een heel fijne tijd, samen 
met Joyce en de kinderen van groep 

3!  

Juf Marian wordt op de maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag ver-
vangen door meester Jan Morren en 
op de dinsdag door meester Tobias 
Kwant. Jan heeft al verschillende 
keren op de Willem Sluiter en de Dri-
esprong, en dit jaar ook op het Ster-
renpalet, ingevallen, dus ook hij is 
voor ons geen onbekende. Omdat hij 
nu langere tijd in komt vallen, stelt 
hij zich ook in een eigen stukje in 
deze nieuwsbrief aan u voor. Jan, fijn 
dat je met al je ervaring de laatste 
weken van dit schooljaar les wilt 
geven aan groep 7! Vanuit Enschede 

van harte welkom in Eibergen! 

Als de volgende nieuwsbrief uitkomt, 
zijn juf Micha en juf Marian nog op 
school, maar juf Alies is dan al met 
verlof. Daarom, Alies, een heel goede 
tijd van verlof toegewenst! Vol span-
ning wachten we met jou en je man 

de komst van jullie kindje af!  

 

 

 

 

 

 

Juf Stéphanie Zijsling ▼ 

Even voor-

stellen 1 
Hallo, ik ben juf Nienke. Ik kom uit 
Hengelo en ben 23 jaar. De laatste 
weken van dit schooljaar mag ik les-
geven in groep 4. Daar heb ik heel 
veel zin in! Na schooltijd hou ik ervan 
om te koken, te lezen, te schilderen 
en ook toneel spelen vind ik erg leuk. 
Dat kunnen we in de klas natuurlijk 
ook lekker doen. Samen met de kin-
deren van groep 4 ga ik er een paar 
hele leuke weken van maken. Als je 
nog vragen hebt, stel ze dan gerust ik 

ben iedere ochtend op school!  

Groetjes juf Nienke Wes 

 

 

 

Even voor-

stellen 2 
Mijn naam is Jan Morren. Al vele jaren 
ben ik werkzaam voor VCO, voorna-
melijk in groep 8 of 7/8.                    
De afgelopen jaren was ik werkzaam 
op CBS De Koning in Enschede.        
Sinds bijna twee jaar heb ik geen ei-
gen groep, maar college’s kunnen een 
beroep op me doen om een groep 
tijdelijk over te nemen.                    
Vanaf woensdag 27 mei tot aan de 
zomervakantie zal ik groep 7 van juf 
Marian begeleiden.                         
Dinsdag 26 mei kom ik op het Sterren-
palet om kennis te maken met de 
groep.                                              

Ik heb er zin in! Jan Morren 
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Kamp groep 7 
Vier leerlingen doen verslag van het 
kamp dat groep 7 in Lochem heeft 

gehad: 

 

Op 16/17 april ging groep 7 op kamp 
naar Lochem. Toen we gingen fietsen 
ging natuurlijk de ketting van meester 
Erik eraf. Toen we daar aankwamen, 
moesten we de troep uitpakken. Dat 
was een grote klus, maar het is ge-
lukt. We gingen eten en daarna naar 
het zwembad: Beemd. Het was erg 
leuk. We mochten nog even vrij spe-
len en daarna gingen we pan-
nenkoeken eten. 
Mmmmmmmmmmmm!!!!! Daarna was 
de bonte avond. Het was een groot 
spektakel met toneelstukjes, moppen, 
goocheltrucs, dansjes en bingo. Het 
was erg gezellig. Daarna hebben we 
een spelletje gedaan: het weerwolven
-spel. Daarna deden we nog een spel-
letje: het zaklampenspel. Twee 
mensen gaan met zaklampen schijnen 
op andere mensen. Daarna gingen we 
een vuurtje maken om marshmallows 
op te roosteren. De meeste mensen 
bleven tot 3:00 uur op. Dat was erg 
leuk. Toen we wakker werden gema-
akt door meester Erik moesten we 
opruimen en ontbijten. We moesten 
de laatste zooi nog opruimen en 
daarna hebben we nog een spel ge-
daan. De band van meester Erik ging 
natuurlijk weer lek. Onze eerste stop 
was bij het kristalmuseum in Borculo. 
Daar moesten we opdrachten maken. 
Het was er leuk. Ook mochten we 
pyriet zeven, dat is een soort van 
goud. Daarna gingen we naar de 
snackbar. Je kon kiezen uit een 
kroket, frikandel of kipkorn. Er was 
natuurlijk ook friet. Mmmmmm!!!!!! 
Daarna gingen we naar de speeltuin in 
Haarlo. Het was erg leuk. Ook hadden 
we nog een ijsje gehad. 
Mmmmmmmmmmm!!!!!!! Daarna gin-
gen we weer naar school toe. Ieder-
een vond het een leuk kamp, maar ze 
vonden het ook wel weer fijn om 

thuis te zijn!!!!!!!! 

Groetjes, Kim en Carmen 

Jarig 
We feliciteren op : 

25-04  Roos Assinck uit groep 5             

26-04  Suzan te Boome uit groep 8        

27-04  Benten Kruisselbrink uit groep 2A                      

29-04  Senne Kransen uit groep 3          

29-04  Teun Kransen uit groep 3           

04-05  Ans Hofstede leerkracht van groep 

0-1-2A                                                 

04-05  Joske Kruisselbrink groep 1B      

04-05  Kiki Kruisselbrink groep 1B         

05-05  Yvar te Raa uit groep 7              

06-05  Mirthe Schippers uit groep 8         

09-05  Lars Ebbers uit groep 4              

09-05  Jim Lerink uit groep 1A              

09-05  Carlijn Zoerink uit groep 0A          

11-05  Troy Bussink uit groep 4             

11-05  Kallista te Spenke uit groep 5          

13-05  Niels Rooiman uit groep 5           

13-05  Tom Rooiman uit groep 5           

13-05  Gijs Roessink uit groep 0B          

13-05  Zoë-Jan Hoursma uit groep 0A      

14-05  Alies Knoef leerkracht van groep 4   

17-05  Stijn Assinck uit groep 7             

20-05  Justin Jongerman uit groep 1A       

21-05  Riny Grijsen leerkracht van groep 

0-1-2B                                                 

21-05  Maide Tutumlu uit groep 8           

22-05  Lucas van Velden uit groep 8      

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 

 

 

 

 

 

 

We gingen met kamp naar Lochem. 
Zodra we daar aankwamen, gingen we 

onze spullen in de blokhut leggen. 

Toen we klaar waren, gingen we naar 

het zwembad. Het was daar heel leuk. 

We kwamen terug van het zwembad 
en gingen op de zandbult spelen en 
toen werd Rowan gebeten door een 

rode mier. 

Toen gingen we naar de blokhut pan-
nenkoeken eten.                        
Daarna kwam de Bonte Avond. Jas-
mijn en Malynka waren de presenta-
toren. Rowan, Kevin, Stijn, Falko en 
Huub gingen Moppen tappen. En er 

kwamen verder nog hele leuke acts. 

In de avond konden we pas later het 
Zaklampenspel spelen wat Meester 
Erik had bedacht.                            
En daarna gingen we het weerwolven-
spel doen. Toen gingen we marshmal-
lows roosteren boven het kampvuur. 
Daarna gingen we naar bed, maar we 
sliepen nog lang niet.                      
De volgende dag gingen we ontbijten. 
Bolletjes, pannenkoeken, wit brood 
en sinaasappel.                          
Daarna gingen we terug fietsen naar 
Borculo en toen gingen we naar het 
kristalmuseum  en daarna gingen we 
naar een snackbar eten.               
Daarna fietsten we naar Haarlo en 
gingen we naar Prinsen. Het was heel 
leuk!                                               
Om 4 uur  kwamen we weer aan op 
school. Daar stonden alle ouders te 
wachten tot wij arriveerden.               

Groeten, Huub en Rowan 

Foto-cd kamp 
Voor alle ouders van de kinderen van 
groep 7: na de vakantie verzamelen we 
alle foto's van het kamp. Hiervan zal een 

foto-cd worden gemaakt.  

Mocht u hiervoor belangstelling hebben 
dan kunt u deze bestellen d.m.v. het 
inleveren van 
een envelop, 
voorzien van de 
naam van uw 
kind(eren) + het 
geld, bij de 
leerkracht van 
groep 7. De 
kosten bedra-

gen € 5,00. 
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Vanuit de  

Ouderraad 
Beste ouders,  
Binnen de OR zijn er onverwacht wat 
veranderingen geweest. Een aantal leden 
hebben i.v.m. persoonlijke omstandighe-
den eerder moeten stoppen dan de 
bedoeling was. Doordat dit wat onver-
wacht kwam, hebben we snel actie 
moeten ondernemen. Gelukkig hebben 
we twee personen bereid gevonden om 
plaats te nemen in de OR en alvast mee 
te draaien in deze laatste periode. Dit 
zijn Chantal Floors en Mariel Brons. We 
zijn erg blij met hun inzet en enthousi-
asme en hopen dat ook zij een fijne OR-
tijd zullen krijgen. 
De personen waar we afscheid van heb-
ben genomen, zijn Jacqueline Drenth, 
Annemiek Ramp en Rina ten 
Harkel. Jacqueline is bijna 3 jaar lid ge-
weest en had als aandachtsgebied het 
verkeersgebeuren. Annemieke was er 
voor alle hand- en spandiensten en was 
onze secretaresse. Alle notulen werden 
direct na elke vergadering  al rond ges-
tuurd! Rina heeft al die jaren de inkoop 
verzorgd. Er zijn heel wat pakken koek-
jes, koffie en flessen ranja door haar han-

den gegaan. Annemiek en Rina zijn bei-
den bijna 6 jaar actief geweest. We wil-
len ze alle drie vanuit deze hoek heel erg 
bedanken voor alle inzet en werk dat zij 
verzet hebben! 
  
Doordat er aankomend schooljaar wed-
erom 2 mensen gaan stoppen, zijn we op 
zoek naar nieuwe OR leden vanaf septem-
ber. Binnen de OR zijn we verantwoorde-
lijk voor veel praktische hand- en spandi-
ensten bij alle activiteiten op school. 
Daarbij kun je denken aan de regelzaken 
rondom kerst en sinterk-
laas, het nationale schoolontbijt, de eier-
actie, de catering bij alle activiteiten, 
het oud papier, het onderhoud van het 
schoolplein, etc. Dit doen we natuurlijk 
niet allemaal alleen, daarvoor schakelen 
we een ieder die wil helpen in.  
We vergaderen ongeveer 1x in de 6-8 
weken. Je gaat in de OR voor een periode 
van 3 jaar. Mocht het goed bevallen, dan 
kun je nog eenmaal 3 jaar zitting nemen. 
Heb je interesse of vragen over dit alles, 
dan kun je contact opnemen met onze 
voorzitter: Jolanda Hartman (moeder van 
Sam uit groep 6 en Plien uit groep 2b) 
Telefoon: 0545-478610. 
  
We hopen op veel enthousiaste reacties! 

Groetjes vanuit de Ouderraad. 

Vanuit de  

Medezeggen-

schapsraad 
De beide MR-en De beide MR-en van het 
Sterrenpalet en de Juliana hebben al 
een aantal keren gezamenlijk vergad-
erd.  Daarnaast hebben zij ook afzon-

derlijk vergaderd. 

De MR buigt zich over zaken als:              
● Ontwikkelingen binnen school (denk 
hierbij aan de formatie tijdens zwanger-
schapsverloven, de ontwikkeling van de 
peuteropvang, enz.)                             
● Onderwijskundige ontwikkelingen 
(eventuele nieuwe lesmethoden e.d.)   
● Basisschoolnet                                  
● Schoolplan en schoolgids                   
● De evaluatie van het continurooster  

● Nieuwbouw voor het Sterrenpalet 

Er is nu nog sprake van een VMR (Voor-
lopige MR,  een samenvoeging van de 
MR-en van Driesprong en Willem Sluiter-
school). Volgend jaar zal dit overgaan 
naar een "normale" MR met 2 leden 
vanuit het team en 2 leden vanuit de 
ouders. 
Groeten vanuit de Medezeggen-

schapsraad 

Opbrengst  
eieractie 

De afgelopen eieractie heeft maar liefst 

€220,00 opgebracht voor de kas van de 

ouderraad. Hartelijk dank hiervoor! 

 

Bedankt! 

Afgelopen zaterdag hebben een aantal 
vaders ervoor gezorgd dat er nieuw zand 

in de zandbak is gekomen.  

Vaders, heel hartelijk dank voor jullie 

tijd en inzet!   

 
 
 
 
 

Kinderkerk 

Op 17 mei  is er KinderKerk in de Antoni-
uskerk aan de Lindevoort in Rekken met 
het thema “Zullen we ’t weer goedma-
ken…?” De dienst duurt van 11.00 – 11.30 
uur en is speciaal opgezet voor kinderen 
van 2 tot ± 8 jaar. Na afloop is er wat te 
drinken en kunnen kleurplaten gekleurd 
worden door de kinderen. Tijdens de vie-
ring worden houdbare levensmiddelen of 
drogisterijartikelen verzameld voor de 

voedselbank.  

Neem gerust vriendjes of vriendinnetjes 

mee! 

 

Fijne 
va-
kan-
tie! 

Voor nu sluiten we voor twee weken de 
deuren van school. We wensen jullie alle-
maal een fijne vakantie toe! We hopen 
elkaar in goede gezondheid weer op 

maandag 11 mei te ontmoeten !  

Luizencontrole 
Na de meivakantie, op maandag 11 mei, 
is er weer de luizencontrole. We hopen 

dan weer luisvrij te zijn! 

Denkt u er aan om geen ingewikkelde 
staarten, vlechten in het haar van uw 
dochter te doen en graag uw zoon zonder 
teveel gel naar school te sturen? Bij voor-

baat dank. 
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Vorige week donderdag zijn we af-

gereisd naar de Pickerhal voor speel-

tuinvolleybal. Deze clinic werd geor-

ganiseerd door volleybalvereniging 

Boemerang. Tijdens dit sportuurtje 

mochten kinderen op een speelse ma-

nier kennis maken met volleybal. Ac-

tiviteiten die we o.a. deden waren: van 

een glijbaan glijden en vervolgens een 

volleybal terugspelen, een bal vangen 

met een emmer en met pittenzakjes 

over het net gooien. Als leuke afsluiter 

zijn we op de terugweg over de kermis 

gelopen. 

Nu het mooie weer is begonnen, heb-

ben onze kinderen af en toe wat meer 

tijd nodig te relaxen. Door een aantal 

oude doeken in klimrekken te hangen 

hebben we hangmatten gecreëerd. 

Relaxed!  

Om kinderen in het zonnetje te zetten 

werken we met een ‘Ster van de 

week’. Alle bso-kinderen noemen en 

schrijven positieve eigenschappen van 

de ster op een placemat/poster. Af-

gelopen weken zijn Sam, Sven en Senne 

op deze wijze positief beschreven door 

de andere bso-kinderen. 

 

 

 

 

Aankomende weken zullen in het 

thema staan van samenwerken. Met dit 

thema zullen we wederom leuke knut-

sel-, kook- en spelactiviteiten aan-

bieden. Ook gaan we nog iets doen 

voor het goede doel Kinderhulp. Meer 

informatie hierover in de volgende BSO 

Report.  

 

 
 

Vorige week donderdag zijn we afgereisd naar de Pickerhal voor speeltuinvolleybal. Deze clinic werd ge-

organiseerd door volleybalvereniging Boemerang. 

BSO-report Sterrenpalet 

 

Tot de volgende BSO Report!         

Ineke, Miriam, Yliane en Robin    

BSO het Sterrenpalet       


