
Zwanger-
schapsverloven 
Dit is de laatste werkweek van zowel 
juf Micha als juf Marian. Beiden zijn zij 
met ingang van volgende week met 
zwangerschapsverlof. We wensen hen 
een heel goede tijd toe! Benieuwd zijn 
we naar de geboorteberichten, die we 

t.z.t. hopen te horen.  

Dinsdag begint juf Stéphanie in groep 3 
en woensdag meester Jan in groep 7. 
We hebben hen in de vorige 
nieuwsbrief al welkom geheten. Nog-
maals een heel fijne tijd op het Ster-

renpalet toegewenst!  

Geboren 
Vorige week is juf Alies met zwanger-
schapsverlof gegaan. De verwachting 
was dat zij eerst nog een aantal weken 
van haar verlof zou kunnen genieten, 
voordat haar kindje geboren zou 
worden. Heel onverwacht gebeurde dit 
afgelopen dinsdag al! Juf Alies en Mi-
chel hebben een zoon gekregen! Hij 
heet WOUT! Wout is geboren met de 
keizersnee. Omdat hij nog heel klein is 
(2210 gram), is hij nog in het zieken-
huis. Inmiddels is juf Alies thuis. Geluk-
kig gaat het goed met hen allebei! We 
hopen dat Wout ook snel naar huis 
mag. Van harte feliciteren wij juf Alies 
en Michel met Wout en samen wensen 

wij hen heel veel geluk!!  

Mocht u een kaartje willen sturen, dan 
kunt u dit sturen naar: Aurelia 19, 7451 

WV Holten.   
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Juf Riny en juf 
Natascha  

Met juf Riny en juf Natascha gaat het 
steeds ietsje beter. Juf Riny heeft haar 
uren, die ze op therapeutische basis 
werkt, iets uit mogen breiden. Zij werkt 
nu op de maandag en dinsdag de hele 
ochtend en een stukje van de middag. 
Ze begeleidt kinderen individueel en in 
kleine groepjes. Ook is zij begonnen 
met de kinderen van groep 2 om een 
start te maken met de voorbereidingen 

voor het aanvankelijk lezen in groep 3.  

Juf Natascha is deze week ook begon-
nen om drie ochtenden per week op 
therapeutische basis werkzaamheden 
buiten de klas te doen. Ook zij bege-
leidt verschillende kinderen individueel 

en in groepjes.  

Riny en Natascha, fijn dat het steeds 
ietsje beter met jullie gaat en dat jullie 
jullie werk weer langzaam op kunnen 

bouwen! 
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                 Het  Letterpalet 

Je haalt het beste uit anderen 
Niet door hen het vuur na aan de schenen te leggen 
Maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren  
(anoniem) 



Van de ver-
keersouders 

In de afgelopen week hebben de 
verkeersouders op 18, 20 en 22 mei de 

groepen 4,5 en 8 verkeersles gegeven. 

Groep 4 heeft de maandag na de gym  
vanaf de Pickerhal in groepjes naar 
school gelopen. We hebben samen met 
de kinderen gekeken bij de rotonde. 
Hoe neem je deze,  wat deden mensen 
goed, maar ook fout!! Want ook dat 
gebeurde. En op andere wegen: wie 
heeft er voorrang, waar kun je het 

beste oversteken en hoe doen we dit? 

Groep 5 heeft vandaag in kleine groep-
jes rond gefietst. Ook hier werd 
gekeken wie er voorrang heeft. Vooral 
het kijken over de schouder als je link-
saf gaat, wordt nog wel eens vergeten. 
We hebben met de kinderen ook 
gekeken naar kruisingen die ze moeilijk 
vinden en deze zelf genomen om 
daarna te kijken wat er goed ging en 

wat niet. 

Op woensdag 20 mei jl. hebben de 
leerlingen van groep 8 een bandenplak-

les gehad op school. 

In groepjes van 2 of 3 leerlingen zijn ze 
aan de slag gegaan om een lekke band 
te plakken. Ook is er geoefend om een 
band van de velg af te halen en er 
weer op te zetten. Enkele kinderen 
hadden met hun vader en/of moeder al 
eens een band geplakt, maar voor de 
meesten was het de eerste keer. On-
danks dat heeft iedereen supergoed 
zijn best gedaan. Er is veel gelachen 
tijdens de les, maar er werd ook 
serieus en hard gewerkt om de banden 

te plakken. 

Van Temmink Tweewielers hebben wij 
namelijk ca. 20 lekke banden gekregen 
om mee te oefenen. Ook de verkeers-
moeders Hetty en Carin hebben veel 
geleerd deze morgen. Ook zij zijn in-
middels, net als de leerlingen van 
groep 8, een ster in het bandenplak-

ken. 

We willen de ouders graag bedanken! 
Door jullie hulp kunnen we dit mogelijk 

maken. 

Groetjes, de Verkeersouders. 

 Dodenher-

denking 
Voor de meivakantie zijn leerlingen van 
groep 7/8 aanwezig geweest bij de 
Dodenherdenking bij het Monument 

aan de Burgemeester Wilhelmweg. 

Het monument is destijds geadopteerd 
door de Driesprong. Daarom is op die 
avond een aparte krans gelegd door 

leerlingen van onze school. 

 

Oud papier 

Met hulp van een aantal ouders en met 
name van de kinderen uit groep  7 en 8 
is het ook dit keer gelukt om de oud 
papier container weer goed gevuld te 

krijgen.  

Allemaal heel hartelijk bedankt!  

Minette Onnink 

 

Verslag kinder-

raad: 
Op maandag 11 mei heeft de kinder-
raad weer vergaderd. Roos Waanders 
en Bente hebben van de vergadering 

een verslag gemaakt:  

De bespreek punten van deze week 

zijn: 

● Het hout bij de zandbak word niet 
vervangen omdat dit niet héél nodig is, 
de kosten te duur zijn en we niet 
weten hoelang we op deze locatie bli-

jven.  

● Bij de locatie Huenderstraat is het 

zand bijgevuld. 

● De school shirts zijn binnen, dus we 
kunnen ze aan bij de avond vierdaagse. 
Er komt binnenkort een speciale dag, 
dan laten ze de shirts zien. De mensen 

die de shirts hebben ge-maakt komen. 

● Alle groepen krijgen complimenten, 

omdat ze zo goed met elkaar omgaan. 

● De tien kinderen van groep 6-8 ko-
men bij de gewone groep acht, zodat 

ze kunnen werken aan het afscheid. 

 

 

Avondvier-
daagse 

Zoals u al weet vindt de Avondvier-
daagse dit jaar plaats in de week van 1 
t/m 5 juni. Als school lopen we op 
maandag 1, dinsdag 2, donderdag 4 en 
vrijdag 5 juni. Woensdag is de ‘rust-/

inhaaldag’.   

De lopers van de 5 kilometer gaan elke 
avond van start om 18.30 uur. De lop-
ers van de 10 kilometer gaan op de 
maandag, dinsdag en donderdag van 
start om 18.30 uur en op vrijdag om 
18.00 uur. Wij verwachten alle deelne-
mers 10 minuten voor aanvang (dat is 
om 18.20 uur en op vrijdag voor de 10 
km. om 17.50 uur) op het Pickerplein. 
Op vrijdag start de intocht om 20.30 

uur  aan de Vogelenzangstraat.  

Om alles zo gezond mogelijk te houden 
zorgt de ouderraad iedere avond voor 
drinken en een traktatie. Het meene-
men van fruit en groente voor onder-

weg juichen wij toe. 

Voor een goed verloop verwijzen wij u 
naar de brief die de organisatie van de 
avondvierdaagse u reeds heeft toege-

zonden. 

Wij willen de ouders die dit jaar mee-
lopen als begeleider alvast heel har-

telijk bedanken voor jullie hulp! 

Jongens en meisjes, veel succes met 

het halen van de finish! 

 

Uitnodiging  

koffie-inloop 
Op donderdag 4 juni is er, van 8.15 – 
9.15 uur een koffie-inloop, dit keer 
aan de Huenderstraat. Hiervoor bent u 
allemaal van harte uitgenodigd! Het 
zou leuk zijn om elkaar als ouders van 
de onderbouw en ouders van de boven-
bouw rond de koffie/thee te ont-

moeten. 

 

Uitnodiging 
Info-uur  

Graag nodigen wij u uit voor een info-
uur op woensdagavond 17 juni, van 
19.30 – 20.30 uur. Dan willen we 
samen met u terugblikken op het 
huidige schooljaar en u op de hoogte 
brengen van de plannen voor het vol-
gende schooljaar. Vanaf 19.15 uur 
staan de koffie en thee klaar. Ook na 
20.30 uur is er gelegenheid om samen 
nog een kopje koffie/thee te drinken. 
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Nieuwe shirts 
Afgelopen woensdag was het feest op 
het Sterrenpalet! Onder het toeziend 
oog van alle leerlingen en een heel 
aantal ouders kwam er aan het eind 
van de morgen een heel grote doos op 
het plein met een grote strik erom. 
Wat zou daar in zitten? De oudste en 
jongste leerling mochten de doos open-
maken. En daar kwamen de nieuwe 
schoolshirts tevoorschijn! Na een lange 
zoektocht door de ouderraad is het 
gelukt om een shirt van goede kwaliteit 
met een mooie opdruk te vinden. Daar-
bij kregen ze hulp van de familie 
Koenders van de Plus. Zij wilden niet 
alleen helpen, maar zelfs ook de 
nieuwe schoolshirts volledig spon-

soren!!! Heel erg bedankt hiervoor!  

Een applaus bevestigde hoe mooi de 
shirts zijn. Ze konden woensdag gelijk 
gebruikt worden voor het voetbaltoer-
nooi en het touwtrektoernooi. En ook 
zullen ze binnenkort gedragen worden 

tijdens de avondvierdaagse.  

De shirts worden elke keer ingeleverd 
op school. Als uw kind er één gedragen 
heeft, willen wij u vragen het shirt niet 
zelf te wassen, om kleurverschil te 
voorkomen. Gedragen shirts kunt u 
inleveren op school. Dan zorgen wij 
ervoor dat deze weer fris gewassen 

worden opgeborgen.  

 

Sportdag  

Op donderdag 28 mei is er voor de 
kinderen van groep 6, 7 en 8 de jaarli-
jkse sportdag op Sportpark De Bijenk-
amp. De kinderen zullen gemixt met 
andere kinderen van Eibergse scholen 
in groepjes een sportieve prestatie 

leveren.  

We vertrekken om 8.15 uur met de 
fiets bij school, de kinderen moeten 
daarom om 8.00 uur uiterlijk aanwezig 
zijn op school! Om ongeveer 15.15 uur 
hopen we weer terug te zijn op school. 
U bent van harte welkom op Sportpark 
De Bijenkamp om een kijkje te komen 
nemen bij de sportprestaties van uw 
kind(eren). Wij hopen op een mooie, 

sportieve dag! 

 
 

 

 
 

 

 
 
Hercontrole 

luizen 
Volgende week vindt er een hercon-
trole plaats. De bovenbouw wordt ge-
controleerd op woensdag 27 mei en de 
onderbouw op donderdag 28 mei. Wilt 
u ervoor zorgen, dat uw kind geen gel, 
ingewikkelde vlechten e.d. in het haar 

heeft? Alvast bedankt! 

Wij willen de luizenpluizers hartelijk 
danken voor het doen van de controle 
elke keer, want meer dan 180 kinderen 

controleren is een hele klus!  

Wilt u uw kind(eren) ook zelf blijven 
controleren en kammen? Mocht u tus-
sentijds luizen of verse neten vinden 
bij uw kind, dan horen we het graag, 
zodat we hiermee rekening kunnen 

houden met de controles.  

 
 
 
 

 
 

 



 

 

◄  training rijke 

schoolomgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover is Beweeg Wijs op het Ster-

renpalet geïmplementeerd.  

Een volgend onderdeel van Beweeg 
Wijs is ook de ontwikkeling van een 
“jaarvrijetijdsprogramma”. Voor dat 
jaarprogramma (voor volgend school-
jaar) worden organisaties gezocht met 
wie samengewerkt kan worden. De 
bedoeling is samen op zoek te gaan 
naar leuke activiteiten voor en door 
Eibergen.  Dit kunnen activiteiten on-
der schooltijd zijn, maar ook na 
schooltijd of in het weekend. Doel 
hiervan is dat er een rijk programma 
ontstaat voor alle kinderen van school, 
maar ook iedereen uit de wijk. Hier-
mee willen  we zorgen voor meer ver-
bondenheid in de wijk, meer bewegen 
in de wijk en uiteindelijk een gezon-

dere wijk.  

Mocht u een club, vereniging of organi-
satie kennen die hierin misschien iets 
wil betekenen, dan horen we het 

graag. 

 
 
 
 
 

Open Huis  
Segnocollectief 

Afgelopen jaar hebben onze leerlingen 
kennis kunnen maken met muziek 
d.m.v. de lessen die gegeven zijn door 
A.M.V.-docenten van het Segnocollec-
tief. 
Wellicht zijn een aantal leerlingen 
geïnteresseerd in het volgen van instru-

mentale of vocale muzieklessen. 

Daarom organiseert het Segnocollectief 
op zaterdag 30 mei een Open Huis. 
Deze keer in het Assink in Neede, van 

14.30 uur tot 17.00 uur. 

Het Segnocollectief is een samenwerk-
ing van 27  muziekdocenten. Zij ver-
zorgen jaarlijks muzieklessen aan zo’n 
500 leerlingen in Berkelland op alle 
gangbare instrumenten. De lessen 
worden gegeven in Beltrum, Borculo, 

Eibergen, Neede en Ruurlo. 

De bedoeling van het Open Huis is om 
aspirant leerlingen en andere geïnter-
esseerden kennis te laten maken met 
de docenten, de instrumenten en de 

leerlingen van het Segnocollectief. 

Leerlingen kunnen instrumenten uit-
proberen en zich aanmelden voor een 

gratis proefles. 

Ook is er de mogelijkheid om ouders en 
potentiële leerlingen kennis te laten 
maken met de verschillende muziek-

verenigingen. 

 

VakantieBieb 

De VakantieBieb komt er weer aan. 
Kinderen die gedurende de zomer-
vakantie weinig lezen, vallen al snel 1 
à 2 AVI-niveaus terug in hun leesont-
wikkeling, blijkt uit onderzoek. Blijven 
lezen in de zomervakantie is daarom 
belangrijk en dat kan heel goed met de 
VakantieBieb-app van de Bibliotheek. 

De app is vanaf 1 juni te downloaden. 

Voor meer informatie verwijzen wij u 

naar www.vakantiebieb.nl. 

 

Wijkbeweeg-
team 

Om gemeenten te ondersteunen in het 
creëren van voldoende sport- en 
beweegaanbod voor alle inwoners van 
jong tot oud, investeert het ministerie 
van VWS met  een gedeeltelijke  finan-
ciering  voor de inzet van buurtsport-
coaches. Ook scholen, kinderopvang, 
Beweeg Wijs en BZC en anderen in-
vesteren in deze ontwikkelingen. Ge-
meente Berkelland heeft groen licht 
gegeven om  in een aantal wijken met 
Beweeg Wijs  en buurtsportcoaches  en 
wijkpartners een mooi vrijetijdsaan-
bod te ontwikkelen. Dat is in 2014 
gestart in wijken in Neede en Borculo 
en nu in 2015 wordt er gestart in 
Eibergen (en in Ruurlo).  
Om ons IKC (Integrale Kind-Centrum) 
verder vorm te geven willen we graag 
deelnemen aan bovengenoemd pro-
ject. Het uitgangspunt, behorend bij 
het 5-sterren-onderwijs, om ‘midden 
in de samenleving’ te staan willen we 
hierdoor verder realiseren. Beweeg 
Wijs, waarmee we al jaren samen-
werken, de BZC (Berkellandse Zwem-
Combinatie) en de school/scholen zijn 
samenwerkingspartners in dit project. 
Mogelijk gaan andere  Eibergse scholen 

hier ook aan deelnemen.   

De organisaties willen gezonde leefstijl 
en bewegen in de (kind)omgeving  en 
omliggende wijken een plek geven. 
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van 
de interventie Beweeg Wijs. Beweeg 
Wijs is een methode, waar we op het 
Sterrenpalet mee werken, om kinderen 
spelenderwijs in beweging te krijgen. 
Er wordt vóór de lessen, in de pauzes 
en na de lessen meer gespeeld, dus 
meer bewogen. De schoolomgeving 
wordt er speciaal voor ingericht door 
middel van speciale kleurenzones. Het 
doel is om kinderen meer te laten 

bewegen en gezonder te laten leven.  
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Terugblik 
touwtrektoer-

nooi 
Afgelopen woensdag hebben we een 
leuke middag gehad tijdens het 

touwtrektoernooi. 

Alle teams (twee teams uit groep 7-8 
en een team uit groep 5-6) hebben hun 
uiterste best gedaan onder leiding van 
hun nog fanatiekere coaches. Het team 
van groep 5-6 heeft wist zelfs een 

beker in de wacht te slepen! 

 

Terugblik voet-

baltoernooi 
Als kampioenen van regio Eibergen 
speelden de meiden van groep 8 af-
gelopen woensdag de tweede ronde 
van het schoolvoetbaltoernooi. In to-
taal waren er vier wedstrijden tegen 
teams uit onder andere De Heurne 
(regio Aalten) en Uchelen (Apeldoorn). 
Twee daarvan werden ruim gewonnen 
en twee nipt verloren. Vooral de laat-
ste wedstrijd was heel spannend. In 
een paar minuten tijd stond ons team 
met 3 – 0 achter. Door goed samenspel 
van het hele team kwamen ze terug in 
de wedstrijd. De verdedigers Suzan, 
Isa, Isha en Silke stuurden om de beurt 
Roos G, Maide, Bente en Mirthe met 
mooie passes naar voren. Verschillende 
keren smulden de supporters van de 
prachtige een-tweetjes en 
schijnbewegingen waardoor de tegen-
stander werd uitgespeeld. Er werd zelfs 
twee keer gescoord. Daarnaast hield 
onze keepster Rinkje het team met 
goede reddingen in de wedstrijd. He-
laas was er te weinig tijd om gelijk te 
maken. Er werd nipt verloren. Deson-
danks kregen de meiden tijdens de 
wedstrijd verschillende complimenten 
van andere teams zoals: ‘Wauw, die 

spelen goed’ en ‘Ik ben blij dat wij niet  

 

 

tegen hen hoeven te spelen’. 

Wij kunnen niet anders dan ontzettend 

trots op de meiden zijn! 
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BSO Report 
Ook de afgelopen weken werden er 
weer tal van leuke activiteiten aange-
boden. In de vakantie waren we, net 
als in andere vakanties, te vinden aan 
de Ketterinksteeg. We hebben hier 
onder andere ‘levend bowlen’ 
gespeeld. Ook heeft stagiaire Yliane 
het spel ‘peer, appel, banaan’ aange-
boden aan de kinderen, erg leuk!  
Verder zijn we nog naar het bos ge-
weest om takken te zoeken en daar-

van een coole hut te bouwen.  

De dinsdag na de vakantie was het 
lekker warm, een ideale dag voor het 
spel ‘oberen’. We mochten Ineke zelfs 

nat spuitenJ (zie foto)! 

De kinderen hebben nagedacht over 
manieren om geld in te zamelen voor 
het goede doel  “Kinderhulp”. Wegens 
vakantie en bijzonderheden wordt dit 
opgeschoven als activiteit richting of 

in de zomervakantie.  

De avondvierdaagse komt er weer aan 
en dat kunnen wij als bso natuurlijk 
niet negeren. Het is de bedoeling dat 
we in de week van het evenement 
(maandag, dinsdag en donderdag) 
samen met de kinderen gaan koken.  
We gaan rond 16.45 uur aan tafel en 
zullen rond 17.30 uur, met een ge-
vulde maag, klaar zijn om opgehaald 

te worden.  

Tot de volgende BSO Report!      

Miriam, Ineke en Robin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

22-05  Lucas van Velden uit groep 8 
26-05  Renate Groot Wassink uit groep  
          1B 
27-05  Ilse Visser uit groep 7 
03-06  Mathijs Lieftink uit groep 5 
03-06  Robin Lieftink uit groep 5  
04-06  Jasmijn Mateman uit groep 7 
 
Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet eve-
neens de activiteitenkalender van 

juni.  

 

Fijn (lang) 

weekend! 
We wensen iedereen een heel fijn 
weekend, dat in verband met de 

Pinksteren extra lang is! 

 

Even voorstel-

len 
Mijn naam is Michelle Vermeer. 
Ik volg de opleiding helpende zorg en 
welzijn niveau 2 op het ROC van 
Twente in Hengelo. 
Tot het einde van dit schooljaar loop 
ik hier op maandag en dinsdag stage in 
groep 0,1,2A. 
Ik woon zelf in Eibergen en mijn 
hobby’s zijn dansen en zwemmen. Ik 
ben hier 2 weken geleden  
al begonnen en vind het een heel 
leuke klas. De komende tien weken 
dat ik hier stage loop hoop ik 
dat ik een erg 
leuke en leer-
zame tijd zal 
hebben met de 
leerlingen en 
de leraren op 
het Sterren-

palet!  

Michelle Ver-
meer 
 
 

 
 
 

Jeugdtuin 
Jeugdtuin Eibergen is op zoek naar 
kinderen tussen de 7 en 12 jaar die 
het leuk lijken op een eigen stukje 
grond te planten,te zaaien en te oog-
sten. De kosten bedragen 5 euro per 
maand per kind in de periode van april 
tot begin oktober.  Je kunt je hiervoor 
aanmelden tot eind april. Ook is 
Jeugdtuin Eibergen op zoek naar vrij-
willigers. Mocht u belangstelling heb-
ben, dan verwijzen wij u voor aanvul-
lende informatie naar de website: 
www.jeugdtuin-eibergen.nl. 

 

http://www.jeugdtuin-eibergen.nl

