
 

 

Kennismaken 
Op woensdag 8 juli maken de kinderen 
’s morgens onder schooltijd kennis met 
hun klasgenootjes en de juf of meester 
van het aankomende schooljaar. Dit 
geldt niet voor groep 2, die hebben al 

een kennismakingsdag gehad. 

Voor de kinderen die naar groep 6 gaan 
geldt: neem je fiets mee naar school. 
Mark fietst om 11:00 uur met de kin-
deren naar de locatie aan de Beu-
kenlaan. U kunt uw kind(eren) om 

12:00 uur ophalen aan de Beukenlaan. 
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Herinnering 

koffie-inloop 
Aanstaande maandag is er, van 8.15 – 
9.15 uur een koffie-inloop, aan de Beu-
kenlaan. Hiervoor bent u allemaal van 
harte uitgenodigd! Het zou leuk zijn om 
elkaar als ouders van de onderbouw en 
ouders van de bovenbouw rond de kof-

fie/thee te ontmoeten. 

 

Fotonieuws 
Voor alle ouders van de kinderen van 
groep 8: Van het afscheidsfeest van 
groep 8 op 7 juli a.s. zal een foto-cd 
gemaakt worden. Mocht u hiervoor 
belangstelling hebben, dan kunt u deze 
bestellen bij Mirjam Lefering. De kosten 

bedragen €5,00 en dienen voor 7 juli 
betaald te zijn. De kinderen kunnen het 
bedrag (in een envelop voorzien van hun 

naam) inleveren bij Erik. 

 

Laatste 

schooldag 
Vrijdag 10 juli is de laatste schooldag 
voor dit schooljaar. Nadat we de laatste 
spullen die dag opgeruimd hebben 
sluiten we om 12.00 uur voor 6 weken 

de deuren. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwemmen 
Maandag 6 juli gaan de kinderen van 
de groepen 5, 6, 7 en 8 zwemmen. 
Hierdoor komen de gymlessen te ver-

vallen. 

Groep 5 vertrekt 's morgens naar het 
Vinkennest. De groepen 6, 7 en 8 gaan 
’s middags zwemmen en zij vertrekken 

om 12:45 uur.  

Heeft u al doorgegeven of uw zoon/
dochter op het Vinkennest mag blijven 
of dat hij/zij mee terugfietst naar 
school? U kunt dit doorgeven aan 
j.habers@sterrenpaletvco.nl of via 
basisschoolnet. Dit geldt alleen voor 
de groepen 6, 7 en 8. Groep 5 fietst 

samen met juf terug naar school. 

Voorwoord 

                 Het  Letterpalet 
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Planten-
verzor-

ging 
Wij willen u vragen of u in de vakantie 
plek heeft om één of meer planten te 
verzorgen zodat deze de zomervakan-
tie goed doorkomen? Als u of uw kind 
dit aan de leerkracht door wil geven 
dan kunt u volgende week de plant(en) 

ophalen en meenemen naar huis. 

 

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 ! Ge-
weldig dat jullie er waren ondanks de 

extreme temperaturen. 

 

Van Siebrig 

"Wat voelde dat als een groot feest 
afgelopen vrijdag, toen de kinderen 
van de groepen 1 - 5 een openbare les 
van mij kregen en een boel ouders aan-
wezig waren en zelfs actief meededen! 
Het was een mooie en waardige afsluit-
ing van twee jaar muzieklessen die ik 
aan deze kinderen heb mogen geven. 

Met pijn in mijn hart neem ik afscheid! 

Het ga jullie allemaal goed! Blijf vooral 

genieten van muziek die je raakt!" 

Wie weet tot ziens! :D                    
Hartelijke groet,                             

Siebrig van Heel 

Zodra er meer bekend is over de 
nieuwe muziekdocent zullen u daarvan 

op de hoogte brengen. 

 

 

 

 

Terugblik 

schoolreisjes 
Donderdag 25 juni was het weer zover. 
De groepen 0 t/m 6 mochten op school-

reis  

De groepen 3 –5 reisden naar de 
Julianatoren in Apeldoorn. De busreis 
duurde door de file iets langer dan 
gepland, maar uiteindelijk waren we 
mooi op tijd in het park. In groepjes 
hebben de kinderen zich prima verma-
akt. Alle attracties zijn ruimschoots 
getest.  Het was jammer dat we bij 
vertrek moesten wachten op de bus 
omdat er geen enkel schaduwplekje 
was, maar eenmaal terug in de bus 
(met airco!) was dat al gauw weer ver-
geten. Helaas was er ook op de terug-
weg file waardoor we bijna een uur 
later terugkeerden bij school. Het was 
een leuke, gezellige maar wel ver-

moeiende dag. 

 

Groep 6 heeft de dag doorgebracht in 
Hellendoorn. De kinderen hebben zich 
prima vermaakt. De begeleiders heb-
ben een makkelijke dag gehad want 
slechts af en toe kwam er een kind 
langs voor een slokje drinken of iets 
eten. De dag is omgevlogen en na een 
lekker ijsje was het om half 4 alweer 
uit met de pret. Het was een ge-

weldige dag. 

 

Ook de kleuters hebben het prima naar 
hun zin gehad bij de Flierfluiter in 
Raalte. De kinderen hebben zich naar 
hartelust vermaakt.                         
Een enkeling was op de terugreis zo 

moe dat hij/zij in de bus in slaap viel. 

Binnenkort verschijnen de foto’s hier-

van op onze website. 

Wij willen alle begeleiders hartelijk 

bedanken voor hun hulp! 

 

Extra nieuws-

brief 
In verband met de grote hoeveelheid 
informative ontvangt u volgende week 
een extra Letterpalet. Dat zal het al-
lerlaatste Letterpalet van dit school-

jaar zijn. 

Locaties 
Zoals bij u bekend gaan de groepen 1 
t/m 5 volgend jaar weer naar de loca-
tie aan de Huenderstraat en de 
groepen 6 t/m 8 naar de locatie aan de 
Beukenlaan. Omdat u uw kinderen 
mogelijk naar twee verschillende loca-
ties moet brengen, hebben we hier-
voor het volgende bedacht: ’s morgens 
om 8:00 uur staat er aan de Huender-
straat (bij de hoofdingang van de 
school) iemand klaar met wie de kin-
deren (voor zover u of uw kind dat 

wilt) mee kunnen fietsen.  

U kunt uw kind hiervoor aanmelden 
vóór 10 juli, via basisschoolnet bij Mir-

jam Lefering. 

 

Pleinwerk-

zaamheden 
De eerste pleinwerkzaamheden van 
het nieuwe schooljaar vinden plaats op 
zaterdag 22 augustus (voor het begin 

van het nieuwe schooljaar). 

Heeft u toevallig twee rechterhanden? 
Alle hulp is van harte welkom en wij 
hebben veel hulp nodig! U kunt zich 
hiervoor opgeven bij Ineke 

(dir@sterrenpaletvco.nl) 

 

Bedankt! 
Op 20 juni hebben er weer plein-
werkzaamheden plaatsgevonden. Het 
aantal mensen dat kon helpen was 
kleiner dan andere keren, maar deson-
danks is er veel werk verzet! Mannen 
(Kees Lerink, André Graven en familie 
Kruisselbrink                         bedankt! 

 

Rapporten 
Afgelopen week hebben de kinderen 
hun rapport mee naar huis gekregen. 
Het zou fijn zijn als deze allemaal vóór 
de zomervakantie weer op school inge-
leverd kunnen worden zodat we ze 
hier kunnen bewaren voor het vol-

gende schooljaar. Alvast bedankt! 
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Geboren 
In de afgelopen 2 weken zijn er twee 

geboorteberichten gekomen. 

Juf Micha en Christiaan hebben zater-
dag 20 juni een zoon gekregen, Dyon! 
Het gaat goed met moeder en zoon.  
Van harte feliciteren wij juf Micha en 
Christiaan en hun kinderen en wij 
wensen hen samen heel veel geluk!!  
Mocht u een kaartje willen sturen, 
dan kunt u dit sturen naar: Begoniap-

lein 1, 7151 WB Eibergen.  

 

Afgelopen woensdag, 1 juli, hebben 
juf Marian en Marc ook een zoon gek-
regen! Hij heet WILLEM!  En het gaat 
goed met moeder en zoon.  
Van harte feliciteren wij juf Marian en 
Marc en wij wensen hen samen heel 
veel geluk!!  
Mocht u een kaartje willen sturen, 
dan kunt u dit sturen naar: Hum-

melsweide 11, 7151 KK Eibergen. 

 

Daarmee kan het Sterrenpalet terug-
kijken op een bijzonder geboortejaar. 
Afgelopen schooljaar zijn er maar 

liefst vier jongetjes geboren:  

 

 

Daan 

                      Wout 

                                          

                  Dyon 

 

 

 

Willem 

 

 

Dit is toch wel heel bijzonder. 

Allemaal samen heel veel geluk ge-

wenst! 

Peuteropvang  
We hebben goed nieuws! Na een lang 
traject is nu duidelijk dat we in au-
gustus met de eigen peutergroep van 
het Sterrenpalet en de Juliana kunnen 
starten op de locatie Juliana. De 
ouders die hiervoor hun belangstelling 
hebben aangegeven worden hierover 
nog apart benaderd. Op dinsdag 25 
augustus zal de start zijn. In de 
zomervakantie zal het peuterlokaal 
worden opgeknapt en ingericht. We 
zijn hier heel erg blij mee. We 
creëren zo een doorgaande lijn van 2-
13 jaar in ons kindcentrum. Mocht u 
belangstelling hebben voor de peu-
teropvang of mensen kennen dan kunt 
u zich melden bij Ineke, via mail: 

dir@julianavco.nl of 06- 1264324 

 

Schoolfeest 
Even ter herinnering een berichtje 
over 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 school-
plein aan de Huende-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 verschillende workshops 
en activiteiten plaats. Tussen de mid-
dag gaan de kinderen in hun eigen 
klas eten. Voor de lunch willen wij 
iedereen vragen hapjes mee te ne-
men. Een lijst met voorbeelden zal te 
zijner tijd worden uitgedeeld of aan 
de deur van het lokaal worden opge-
hangen. Hierop kan worden aangekru-

ist wat de kinderen 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. 

 

 

Warm! 
Wat was het warm de afgelopen 
dagen. Groep 8 heeft verkoeling ge-

zocht in de vijver tegenover school. 

 

 

 

Schorten 

gevraagd 
Er wordt in de groepen 3 t/m 5 flink 
wat af geknutseld. Tijdens deze ac-
tiviteiten hebben de kinderen, ter 
bescherming van hun kleding, vaak 
een schort aan. Het voorraadje 
schorten raakt langzamerhand op. 
Hebt u thuis nog oude blouses of 
schorten waar u niets meer mee doet? 
Dan kunt u ze inleveren bij Mark zodat 
we ook komend schooljaar volop kun-

nen knutselen. Alvast bedankt! 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

04-07  Erik Wolterink leerkracht van                                                                         
groep 8                                            
05-07  Karlijn Abbink uit groep 4             
07-07  Dwayne Oude Reimer uit groep 
6                                                     

07-07  B’elanna Dekker uit groep 5 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 
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Maandag 29 juni was het zover... Op de 
locatie Juliana deden alle BSO-locaties 
mee aan de Nationale Modderdag. Het 
was prachtig weer dus konden we goed 
uit de voeten met water en zand. 
Er werden verschillende activiteiten 
aangeboden waarbij de beide elemen-
ten centraal stonden. 
Zo konden de kinderen in de modder 
koken met modder, kunst maken, mod-
der-memory spelen, van modder water 
maken, het eilandenspel spelen en 
slidings maken in het zeepsop. We heb-
ben afgesloten met wat lekkers, 
drinken en chips. Dat de kinderen 
genoten hebben is te zien op een film-
pje dat gemaakt is door Nieuws uit 
Berkelland (http://
www.nieuwsuitberkelland.nl/2015/06/
film-nationale-modderdag-op-

julianaschool-in-eibergen/). 

Deze week heeft onze stagiaire, Yliane, 
afscheid van ons genomen. Wij hebben 
haar in het zonnetje gezet en een af-

scheidsdans gedaan. 

Tijdens de zomervakantie gaan we aan 
de slag met het thema media, film en 
theater. Er staan leuke uitjes en ac-

tiviteiten gepland. 

Dit is alweer het laatste BSO-report 
voor dit schooljaar. Wij wensen alle 
ouders en kinderen een geweldige 
vakantie toe en we zien elkaar weer in 

het nieuwe schooljaar! 

Zomerse groetjes van Ineke, Robin en 

Miriam 
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