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Kraamhulp 
Er is een echte kraamverzorgster van 
Yunio kraamzorg bij ons in de groep 
geweest. De kinderen hebben erg geno-
ten van het verhaal dat zij vertelde. Wij 
hebben haar geholpen met de baby in 
bad doen. Daarna mochten wij de baby
(pop) allemaal vasthouden. Zij heeft 
ons van alles over de baby verteld en 
laten zien. Veel kinderen hebben zelf 
ook geprobeerd of ze de baby 
(pop)  konden aan- en uitkleden. We kon-
den goed zien hoe klein wij vroeger zijn 
geweest en hoe voorzichtig je een baby 
vast moet pakken. Zeker een actueel 
onderwerp met de geboortegolf binnen 
onze school. Er zijn een aantal foto’s 
gemaakt. Wij willen u deze mooie foto’s 
niet onthouden.                                     

De kleuterjuffen 
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Schoolreisje 
groepen 3, 4 

en 5 
Het is al bijna zover! Op 25 juni gaan 
wij op schoolreis!                                
De bus komt om 08.15 uur en om 08.30 
uur vertrekken de groepen 3,4 en 5 
naar de Julianatoren.                        
De kinderen mogen gelijk om 08.00 uur 
in de klas komen, zodat we gezamen-
lijk om 08.15 uur naar de bus kunnen 
lopen.                                              De 
kinderen krijgen tussen de middag het 
Jul’s pretpakket. Dit is een patatje en 
een ijsje. Wel is het fijn als de kinde-
ren ook brood en voldoende drinken bij 
zich hebben. Het meenemen van snoep 
mag, maar met mate! We juichen ge-
zonde snacks toe! De kinderen mogen 
maximaal 5 euro meenemen. Er is een 
klein souvenirwinkeltje. Als er een 
fotocamera mee wordt genomen is dit 
op eigen risico. Het meenemen van een 
mobiele telefoon is niet toegestaan. 
Wilt u aan zonnebrand denken als het 
een warme en zonnige dag wordt?                                            
Rond 17.00 uur hopen wij terug te zijn 

in Eibergen.  

 

Schoolreisje 
groep 6 

Op 25 juni vertrekken we om 9.00 uur 
per auto naar Hellendoorn. Wij ver-
wachten de kinderen op de normale 
tijd op school. We hopen omstreeks 
17.00 uur weer op school te zijn.            
Voor eten en drinken tussen de middag 
wordt gezorgd. Eventueel extra eten 
en drinken zelf meenemen. De kinde-
ren mogen maximaal 5 euro meene-
men. Maar het allerbelangrijkste wat 
we meenemen is goede zin!             

Hartelijke groeten van Annie en Tobias 

Terugblik info-
uur 

Het was fijn dat er heel veel ouders 
konden komen op de info-uur ! Bedankt 
voor uw komst!                                  
Er is heel veel informatie gegeven. 
Daarom ontvangt u bij dit Letterpalet 
tevens een special met daarin het ver-
slag van woensdagavond.                    
Mocht u toch nog te kampen hebben 
met vragen of onduidelijkheden, dan 
horen we dat graag ! Geen vraag of 

opmerking is teveel…                             

 

10 minuten ge-

sprekken 
Dinsdag 30 juni zijn de 10-minuten-
gesprekken (groepen 1 t/m 6) en de 
entree-gesprekken (groep 7). Heeft u 
zich hiervoor al opgegeven? Dit kan nog 
tot volgende week vrijdag 26 juni via 
Basisschoolnet, waarvoor u een uitno-
diging heeft gehad. De gesprekken vin-
den plaats in de leslokalen van alle 
groepen, dus zowel aan de Huender-
straat als aan de Beukenlaan. Als het 
voor u van toepassing is, dat u dan op 
beide locaties wordt verwacht, kunt u 
daar misschien rekening mee houden in 
de planning van de gesprekken. Wij 
zullen proberen ons zoveel mogelijk 
aan de tijden te houden, zodat de ge-
sprekken op de geplande tijden plaats-

vinden.    

Tien minuten van tevoren ligt het werk 
van uw kind in de gang bij het betref-
fende lokaal. En voor wie zin heeft in 
koffie of thee: deze staat in de hal 

weer klaar! 

 

Freerunning 

Odival 
Vanaf volgend seizoen biedt Odival 
Eibergen Freerunning-lessen aan op de 
vrijdagavond en zaterdagochtend voor 
jongens en meisjes vanaf 10 jaar.        
In bijgesloten flyer leest u aanvullende 

informatie. 

 

 

 

 

 

Schoolreisje 
groepen 0-1-2 
a en b 

Donderdag 25 juni is het zover, dan 
gaan we op schoolreis. Voor sommige 
kinderen is het de eerste schoolreis, 
spannend hoor.                                  
De reis gaat met de bus naar de Fliere-
fluiter in Raalte.                                
De kinderen komen op de normale tijd 
op school. We vertrekken dan om 8.30 
uur en zijn om 14.15 uur weer terug.        
Voor eten tussen de middag wordt 
gezorgd, evenals drinken de hele dag 
door.                                             
Graag zelf voor 2x een tussendoortje 
in hun eigen tas meegeven in de vorm 
van een koek of fruit, geen snoep.         
Bij wisselvallig weer is het handig dat 
uw kind een regenjas bij zich heeft. 
Wij hebben er zin in!                         
Groet van alle kleuterjuffen van groep 

0-1-2 A en B 

 Anders lezen 
bij Het 

LeesLab 
"Alice Begeleidt" organiseert in de zo-
mervakantie tien keer Het LeesLab.     
In de bijgesloten flyer leest u aanvul-

lende informatie. 
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Rapporten 
Woensdag 1 juli krijgen de kinderen 
hun rapport mee naar huis.             
Het zou fijn zijn als de rapporten alle-
maal vóór de zomervakantie weer op 
school ingeleverd kunnen worden, 
zodat we ze hier kunnen bewaren 
voor het volgende schooljaar.       

Alvast bedankt! 

 

Luizeninfo 
Maandag 29 juni is er een hercontro-
le. Wilt u ervoor zorgen, dat uw kind 
geen gel, ingewikkelde vlechten e.d. 

in het haar heeft? Alvast bedankt! 

 

Gevonden 

voorwerpen 
In de personeelskamer liggen twee 
horloges. Van wie zijn deze? Je kunt 

ze ophalen bij Mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de ver-

keersouders 
Dinsdag 9 juni heeft groep 0-1-2b  
verkeersles gehad. In kleine groepjes 
hebben we bij school rondgelopen. 
We hadden een bal meegenomen om 
aan de kinderen uit te leggen wat ze 
moeten doen als er een bal over de 
weg rolt. Wat deden ze dit goed! Nu 
maar hopen dat dit in de praktijk ook 

zo goed gaat.  

Ook hebben we het oversteken behan-
deld: Hoe moet je kijken?  Recht over-
steken, niet rennen! Het was heel 
mooi dat de kinderen van groep 2 aan 
de jongere leerlingen konden vertel-
len hoe het moet en wat links en 
rechts is.  Groep 0-1-2 a heeft deze 
les nog tegoed. De les aan deze groep 
is namelijk vanwege omstandigheden 

niet door gegaan. 

Op vrijdag 12 juni was groep 3 aan de 
beurt. Het was een heel warme dag, 
dus werd er verkoeling gezocht onder 
de bomen, op een rustige plek midden 
van een rechte straat waar de kinde-
ren het naderende verkeer goed kon-
den zien aan komen. Het ging erom 
dat de kinderen het moment leren 
herkennen waarop zij niet meer voor 

naderend verkeer kunnen oversteken.  

De oefening ging als volgt: 

• Als er verkeer aan komt rijden, zegt 
een kind nee op het moment dat het 
denkt dat er niet meer kan worden 

overgestoken; 

• Zodra het kind "Nee" zegt, begint de 
volwassene te tellen. Deze stopt daar-
mee op het moment dat de auto of 

(brom)fietser passeert; 

• Duurt het tellen 7 tot 10 seconden, 
dan heeft het kind het bedoelde mo-
ment goed herkend. Passeert het 
voertuig als u met tellen bij 4 bent, 
dan is deze veel sneller dan het kind 
denkt. Rijdt het voertuig voorbij als u 
bijvoorbeeld bij 12 tellen bent,dan 

heeft het kind te vroeg nee gezegd. 

Het bleek nog heel moeilijk te zijn om 

dit in te schatten. 

Wij willen alle ouders die geholpen 

hebben heel hartelijk bedanken! 

De verkeersouders. 

Accent 

Vandaag krijgen alle leerling het ma-
gazine Accent mee naar huis. Accent 
is een uitgave van VCO Onderwijs en 

Opvang. 

 

Typcursus 
Er hebben zich al een aantal kinderen 
opgegeven voor de jaarlijkse typcur-
sus. Het zijn er echter te weinig om 
de cursus door te laten gaan. Daarom 
willen wij vragen wie er nog belang-
stelling heeft voor de typcursus van 
Gulden Loon? Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar bijgesloten flyer. 

Schoolfeest 
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief 

hebben kunnen lezen, houden wij dit 

jaar het schoolfeest op 9 juli overdag 

tijdens schooltijd. De kinderen mogen 

dan verkleed als (film)ster komen. Ze 

worden om 8.15 uur welkom geheten 

op het schoolplein aan de Huender-

straat. Daarna gaat iedere groep eerst 

naar de eigen klas. Groep 6 en 7 gaan 

dan naar de BSO-ruimte. Tussen 8.30 

uur en 11.30 uur vinden er verschil-

lende workshops en activiteiten 

plaats. Tussen de middag gaan de 

kinderen in hun eigen klas eten. Voor 

de lunch willen wij iedereen vragen 

hapjes mee te nemen. Een lijst met 

voorbeelden zal te zijner tijd worden 

uitgedeeld of aan de deur van het 

lokaal worden opgehangen. Hierop 

kan worden aangekruist wat de kin-

deren mee gaan nemen. 

’s Middags blijven de kinderen van 

groep 1 t/m 5 in hun eigen klas. 

Groep 6/7 heeft dan nog een work-

shop. Om 13.45 uur zijn de ouders 

welkom op het plein. Er zal dan koffie 

en thee klaarstaan. De kinderen ko-

men dan over de rode loper de school 

uit. Om 14.15 uur zal de afsluiting 

plaatsvinden en mag iedereen naar 

huis. 
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Foto-cd kamp 
De bestelde foto-cd’s worden zo spoe-
dig mogelijk gebrand. Ik vraag jullie 
vriendelijk om nog heel even geduld 
te hebben omdat ik heel druk ben 
voor het na-
derende af-
scheid van 

groep 8. 

Mirjam 

 

 

 

 

Ter herinne-
ring 
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. 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

22 juni  Dion Langelaar uit groep 2A     
24 juni  Sem Boers uit groep 8              
28 juni  Remco Bloemena uit groep 8        
30 juni  Robin de Jong uit groep 1A        
01 juli   Rens Kruisselbrink uit groep 1A 
02 juli   Patrick Greiner uit groep 6      
02 juli   Thomas Teerink uit groep 4  
Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 

 

 

 

 

 

 

Papier-

container 
Woensdag 1 juli staat de oud papier 
container weer op het schoolplein. 
Helpt u ook dit keer mee om de con-
tainer goed gevuld te krijgen?       

Alvast bedankt !  

Minette Onnink 

 

Pleinwerk-

zaamheden 
Morgenvroeg, van 9.00 – 11.30 uur 
ongeveer, worden er weer pleinwerk-
zaamheden gedaan. We hebben een 
paar ouders bereid gevonden om mee 
te komen helpen, waarvoor hartelijk 
dank! We zouden nog wel meer hulp 
kunnen gebruiken. Dus mocht u nog in 
de gelegenheid om me te komen hel-

pen, dan bent u van harte welkom!  

 

Geboren 
Leron Knippers (groep 1A) heeft op 31 
mei twee broertjes gekregen: Tijn en 
Mees! Van harte gefeliciteerd en sa-

men veel geluk gewenst ! 
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De afgelopen periode waren er weer tal 
van activiteiten te doen op onze BSO. 
In de week van de avondvierdaagse 
hebben we samen met de kinderen 
diverse gerechten gemaakt. Spaghetti, 
macaroni en nasi waren de gerechten 
die tot betere wandelprestaties moes-
ten leiden. De kinderen hebben de ge-
rechten samen met ons klaar gemaakt 
en daarna lekker opgegeten.  Blijkbaar 
vonden ze het allen erg lekker,  de 
kinderen kwamen met vragen en op-
merkingen als ‘’dit is veel lekkerder 
dan thuis’’  en ‘’mogen we het recept 

mee naar huis nemen’’. 

Na 1,5 bord macaroni kwam de opmer-
king van de week van Carlijn; ‘’ik heb 
1,5 bord macaroni gehad, ik heb goed 
geproefd’’ !  Ook hebben we met z’n 
allen een lekker fruit toetje gemaakt. 
Kinderen konden diverse soorten fruit 
in een bakje doen en dit mixen met 
een beetje yoghurt. Een lekker en ge-

zond toetje!  

Jeej we hebben weer een aantal dagen 
warm weer gehad, tijd voor waterspel-
letjes!!  Een van de spelletjes was 
‘fophandoek’ dat is fopbal maar dan 
met een natte handdoek. De kinderen 
stonden in de kring en mochten hun 
handen alleen laten zien als de hand-
doek naar ze toe werd gegooid. Werd 
de handdoek niet gegooid, maar lieten 
ze de handen toch zien, dan waren de 
kinderen af.  Ook mochten de kinderen 
bekertjes van de tafeltennistafel spui-

ten.  

Op maandag 29 juni vindt landelijk de 
‘modderdag’ plaats. Voor de opvanglo-
caties van VCO Kinderdomein en Oqido 
vindt dit plaats aan de Ketterinksteeg 
(IKC Juliana). Het is de bedoeling dat 
kinderen die op maandag naar de bso 
komen, richting de andere locatie lo-
pen. Kinderen die op andere dagdelen 
gebruik maken van de bso zijn ook uit-
genodigd en kunnen zich aanmelden bij 
d.karel@outlook.com . Deze kinderen 
moeten door hun ouders worden ge-
bracht, of komen zelfstandig, worden 
niet uit school gehaald. 
Hier zullen ze diverse activiteiten met 
modder gaan doen. Het is dus raad-
zaam, mocht uw kind op maandag op 
de bso komen, een extra setje kleding 

mee te geven.                                              
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OPROEP!   Mocht u nog oude verkleed-
kleding hebben en hier niets meer 
mee doen, denk dan aan ons. Denk 
hierbij ook aan hoedjes, schoenen, 
kettingen, tasjes en andere accessoi-
res. De kinderen van de bso zullen u 

hier heel dankbaar voor zijn.  

Tot de volgende BSO Report!         
Ineke, Miriam, Yliane en Robin         

BSO het Sterrenpalet       

mailto:d.karel@outlook.com

