
 

Avondvier-
daagse 

Een heel aantal kinderen doet deze 
week mee aan de Avondvierdaagse, 
waarvoor u de nodige informatie eerder 
heeft ontvangen. Ook een heel aantal 
ouders loopt mee als begeleider.  
Ouders, bedankt!                              
Jongens en meisjes, veel succes met 

het halen van de finish vandaag! 

 

 

Bedankt! 
Via deze weg willen we alle ouders 
bedanken die dit jaar hebben meegelo-
pen en meegeholpen tijdens de avond-
vierdaagse.  In het bijzonder willen wij 
Petra Broekman bedanken voor de or-
ganisatie die zij ook dit jaar weer op 
zich heeft genomen. Petra, heel harte-

lijk bedankt! 
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Sterrenpalet-

tassen  
In de afgelopen week hebben alle leer-
lingen van het Sterrenpalet een Sterren-
palet-rugzak gekregen. Wat was het 
leuk dat heel veel Avondvierdaagse-
deelnemers van onze school de tas in de 
afgelopen week hebben gedragen! De 
tassen hebben we gekregen van het 
bestuur van VCO ter gelegenheid van 
het behaalde succes tijdens het traject 
voor Excellente Scholen. ‘Op weg naar 
een excellente school’ staat erop. Om-
dat we samen op weg zijn naar ‘een 
excellente school’ en omdat de leerlin-
gen daarmee ook onderweg ‘op weg zijn 
naar een excellente school’. Samen met 
het bestuur van VCO hopen we dat de 

tas met veel plezier gedragen wordt!                   
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Welkom bij de 

muziekles! 
Op vrijdag 26 juni geeft juf Siebrig de 
laatste muzieklessen van dit school-
jaar. Om het muzikale schooljaar op 
een speciale manier af te sluiten, bent 
u als ouders van harte welkom deze 
muziekles mee te beleven. De planning 

voor deze ochtend is als volgt: 

08.30 - 09.00 uur - groep 5  

09.15 - 09.45 uur - groep 4  

10.15 - 10.40 uur - groep 3  

10.45 - 11.10 uur - groep 1/2B  

11.15 - 11.40 uur - groep 1/2A 

De lessen vinden plaats in het eigen 

lokaal van uw zoon/dochter.  

 

 

 

 

Uitnodiging 10- 

minuten- 

gesprekken 
Op dinsdag 30 juni vinden de 10-
minuten-gesprekken plaats. U zult 
hiervoor in de loop van volgende week 
een uitnodiging ontvangen van de leer-
kracht(en) van uw kind(eren) via Basis-
schoolnet. Aanmelden kan t/m vrijdag 
19 juni. De vorige keer hebben we de 
inschrijving via Basisschoolnet voor het 
eerst gedaan. We liepen toen met el-
kaar tegen een aantal probleempjes 
aan. Hierover is contact geweest met 
de directeur van Basisschoolnet, waar-
na er zoveel mogelijk oplossingen hier-
voor gezocht zijn. Alleen de opgave 
van twee kinderen bij dezelfde leer-
kracht kan niet gemakkelijk door u als 
ouder gedaan worden, zonder hierover 
contact op te nemen met de leer-
kracht. Hoe dit het gemakkelijkste op 
te lossen is, leest u in de opgavemail, 

voor wie het betreft. 

Naschoolse 

sportactiviteit 

Op maandag 15 juni staat weer een 
naschoolse activiteit van Beweeg Wijs 
gepland voor de leerlingen van de 
groepen 0 t/m 5 op de locatie Huen-

derstraat: watergames. 

De activiteit begint om 14:30 uur en is 
om 15:30 uur afgelopen. Opgave hier-
voor is mogelijk via                        

jeanet@beweegwijs.nl 

 

Gym/zwemmen 

maandag 6 juli 
Op maandag 6 juli gaan de groepen 6, 
7 en 8 bij goed weer zwemmen in 

plaats van gymmen. 

Groep 3-4-5 heeft die dag gymles op 
het schoolplein. Bij slecht weer gaan 
de gymlessen gewoon door volgens het 

schema. 

 

Schoolfeest 
Op dit moment zijn we druk bezig met 
de voorbereidingen voor het school-
feest op 9 juli. We kunnen  vast ver-
klappen dat de kinderen op die dag 
verkleed naar school mogen komen als 
ster (bijv. filmster).                            
In het volgende Letterpalet volgt meer 

informatie. 

Juf Alies en 

Wout 
In het vorige Letterpalet schreven we 
over de geboorte van Wout, zoon van 
juf Alies. Wout lag toen nog in het 
ziekenhuis, maar mocht gelukkig kort 
daarna ook naar huis. Hij is inmiddels 
een paar onsjes gegroeid. Het gaat 
goed met hem, en ook met juf Alies. 
We wensen hen samen verder een heel 

fijne verloftijd!  

 

Luizeninfo 
Maandag 15 juni a.s. is er een hercon-
trole. Wilt u ervoor zorgen, dat uw 
kind geen gel, ingewikkelde vlechten 

e.d. in het haar heeft? Alvast bedankt! 

 

Ter herinne-

ring 
Denkt u aan het info-uur op woensdag-
avond 17 juni?  Dan willen we samen 
met u terugblikken op het huidige 
schooljaar en u op de hoogte brengen 
van de plannen voor het volgende 
schooljaar. We nodigen u hiervoor uit, 
van 19.30 – 20.30 uur op de locatie aan 
de Beukenlaan. 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. We 

hopen op uw komst! 

 

Pleinwerk-

zaamheden 
Op zaterdag 20 juni staat weer een 
ochtend gepland voor diverse plein-
werkzaamheden. Heeft u toevallig 
twee rechterhanden?  Alle hulp is van 

harte welkom!  

(Als u zich aan het begin van het 
schooljaar al heeft opgegeven via het 
ouderhulpformulier, hoeft u zich niet 
nogmaals op te geven, maar ontvangt 

u een aparte uitnodiging) 
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Nieuws vanuit 

de Ouderraad 
Zoals jullie al hebben kunnen lezen in 
een van de voorgaande letterpaletten 
houden we ons binnen de OR bezig met 
allerlei praktische hand- en spandien-
sten op school. We vinden het belang-
rijk dat ouders betrokken worden bij 
allerlei activiteiten die door de school 
worden georganiseerd. Zijn er vragen 
of opmerkingen voor de Ouderraad of 
heb je een leuk idee voor een activiteit 
stuur dan even een bericht naar 
or@sterrenpaletvco.nl. We hebben nu 
op Basisschoolnet een eigen groep, dus 
je mag ook altijd een bericht hier naar 

toe sturen. 

Groetjes vanuit de ouderraad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jarig 
We feliciteren op : 

06-06  Lotte Reuterink uit groep 8      
06-06  Manon Reuterink uit groep 8    
06-06  Rowan Kersten uit groep 7       
07-06  Renée Kransen uit groep 5         
08-06  Merle Timmerije uit groep 5    
12-06  Mikai Leistra uit groep 4          
12-06  Sven Leistra uit groep 4           
14-06  Jeanet Habers, gymleerkracht  
15-06  Marit Navis uit groep 7             
17-06  Stan Nijkamp uit groep 4         
18-06  Niek Weerkamp uit groep 3  
Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 
 
 

Terugblik  

koffie-inloop 
Gisteren was de koffie-inloop op de 
locatie Huenderstraat. Het was leuk 
dat er opnieuw een tafel vol mensen 
was. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee was er even tijd om ge-

zellig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats 
op maandagmorgen 6 juli, van 8.15—
9.15 uur op de locatie Beukenlaan. U 

bent hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

Gevonden 

voorwerpen 
In de hal van de school (beide loca-
ties!) kunt u nog t/m woensdag 24 
juni kijken in de bak met gevonden 
voorwerpen. De bak zit weer 

“tjokvol”…!!!! 

Na deze datum worden de gevonden 
voorwerpen opgeruimd, dus wees er op 

tijd bij, anders is het te laat! 

 

Meeleven 
Een aantal gezinnen heeft de afgelo-
pen weken te maken gehad met het 
plotseling overlijden van een dierbaar 

familielid.  

We willen iedereen die hier mee te 
maken heeft of heeft gehad heel veel 
sterkte wensen voor nu, maar zeker 

ook voor de toekomst. 

5 JUNI 2015 NUMMER 18 3 

mailto:or@sterrenpaletvco.nl


5 JUNI 2015 NUMMER 18 4 

Terugblik sportdag 
Sportdag 28-5-15  

Het begon om 09:00 uur.  De begeleiders gingen eerst alles uitleggen.  Daarna werden de 

groepjes gemaakt en verdeeld over alle onder delen. De drie onderdelen waren: mini-kamp, 

atletiek en sport-experiments. 

Iedereen was goed bezig met haar of zijn  sport. 

Het doel van deze sportdag was je eigen record van vorig jaar te verbreken.   

We hadden toen ook pauze .En daarin kregen we wat drinken en wat lekkers.  

Na de pauze kregen we bandjes om en als je een sport goed had gedaan kreeg je een handteke-

ning op je bandje. Je moest zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen. 

Daarna gingen we naar de atletiekbaan. De sporten die we daar hadden gedaan waren o.a. hor-

denlopen, 400 meter sprint, 60 meter sprint en kogelstoten. 

Geschreven door Silke, Fabiënne, Maide uit groep 8 

 

Sportdag 

Eerst gingen we naar mini-kamp. Daar hebben we een parcours gedaan met een springkussen, water, samenwerking en behen-

digheid.  

Toen gingen we naar sportexperience. Daar mocht je zelf kiezen wat je ging doen. De onderdelen waren: voetbal, kickboksen, 

golven, stormbaan, tennis, snelheidsmeter, tjoekbal en voetbaltrucjes.  

Daarna hadden we atletiek en hebben we 10 onderdelen gehad. We hadden 400 meter sprint, 60 meter hordenloop, kogelsto-

ten, 60 meter sprint, cassatiebal werpen, stap-stap-sprong, verspringen, hoogspringen en slagbal slaan. Het heeft nog even 

geregend maar het was een leuke dag! 

Geschreven door Maide, Fabiënne en Silke uit groep 8.   

 


