
Met zwanger-

schapsverlof 
Vandaag begint de zomervakantie. Ik 
wens iedereen een heel goede, fijne, 
zonnige en ontspannen tijd toe! Na de 
vakantie begint direct mijn zwanger-
schapsverlof. Zoals tijdens het info-uur 
zal Rijk Slok mij in de verlofperiode 
vervangen. Rijk hoopt elke week op de 
maandag in Eibergen te komen. Daar-
naast is hij ook altijd bereikbaar via 
het mail-adres dir@sterrenpaletvco.nl. 
Zoals altijd kunt u met al uw vragen en 
opmerkingen ook terecht bij de leer-
krachten en bij Laura Schopman als 

locatie-coördinator en ib-er.  

Half september verwachten wij ons 
kindje. Bedankt voor de leuke reacties 

Zomervakantie 

Zomer, de beste tijd van het jaar 
Na een heel jaar leren eindelijk 
klaar 
Geen zorgen meer 
Gewoon lekker genieten van het 
weer 
Zes weken even rust 
Je kan zonnen aan de kust 
Of zwemmen in het zwembad 
Of winkelen in een leuke stad 
Op vakantie naar het buitenland 
Naar de bergen of naar het strand 
Met het vliegtuig, de auto, bus of 
trein 

Gewoon lekker samen zijn! 

1 

IKC het Sterrenpalet 

Huenderstraat 51 

7151 DB Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 

www.sterrenpaletvco.nl 
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Juf Riny en juf 

Natascha 

Met juf Riny en juf Natascha gaat het 
gelukkig steeds beter en dat vinden we 
heel fijn! Dat betekent dat zij allebei 
hun werkzaamheden steeds verder op 
kunnen bouwen. Juf Riny werkt na de 
zomervakantie één dag in de week, op 
de maandag, in groep 0/1/2B. De 
ochtend hoopt zij weer voor de groep te 
gaan staan. De middag doet zij eerst 
nog werkzaamheden buiten de klas. De 
uren die juf Riny nog niet voor de klas 

kan, zal Lynn haar blijven vervangen.   

Juf Natascha hoopt na de vakantie weer 
al haar lesgevende taken op te kunnen 

pakken in groep 4.  

Het was fijn dat Riny en Natascha in de 
afgelopen tijd dat zij niet voor de klas 
konden gaan, wel ondersteunende taken 
hebben kunnen doen voor juf Lynn en 
groep 0/1/2B, waardoor het onderwijs 
in deze groep zo goed mogelijk door kon 
blijven gaan, waarbij de inzet van Lynn 
natuurlijk ook een grote rol heeft 
gespeeld.                                          

Bedankt Lynn, Riny en Natascha!   

 

 

 
 
Half september verwachten wij ons 
kindje. Bedankt voor de leuke reacties 
en goede wensen n.a.v. de zwanger-
schap! We zullen u natuurlijk op de 
hoogte brengen van het nieuws, als het 
kindje geboren is. Afhankelijk van 
wanneer het precies geboren wordt, 
zal ik weten wanneer ik weer begin 
met mijn werk. Dat laat ik u t.z.t. ook 
weten. Tot die tijd hoop ik wel zoveel 
mogelijk op de hoogte te blijven van 
alle ontwikkelingen en gebeurtenissen 
op school. Ik hoop dat uw kind(eren) 
en u een goede en fijne tijd hebben 
met elkaar! En dat er ook in die tijd 
weer veel dingen zijn om van te ge-
nieten, wat ik nu op een andere ma-
nier ga doen! Een fijne vakantie, een 
goede start van het nieuwe schooljaar 
en tot ziens!                                     

De groetjes van Ineke   

 
 

Voorwoord 

                 Het  Letterpalet 

 

 

 Schoolfoto’s…..….…………..2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groepsindeling 15-16……..3 

 

 

 

 

 

 

 

 Sterrenpalet-rap……………..5 

mailto:dir@sterrenpaletvco.nl


Van de ver-

keersouders 
Tijdens de ouderavond is er gevraagd 
of de eerder vastgestelde cirkel waar-
binnen leerlingen niet met de fiets 
naar scholen mogen komen niet kan 
worden verkleind, omdat er nu minder 
fietsen in het fietsenhok staan dan in 

de voorgaande jaren. 

Er is een overleg geweest en er is 
besloten dat we de cirkel willen 
proberen los te laten. Daarbij hopen 
we dat  zoveel mogelijk kinderen 
lopend of op de fiets naar school ko-
men en het aantal auto's bij school 
verminderd wordt. Dus: wilt u in het 
nieuwe schooljaar zoveel mogelijk met 
uw kind lopend of of op de fiets ko-

men? Bij voorbaat dank!  

Tevens willen we hierbij Carin Koeslag 
hartelijk bedanken voor al die jaren 
dat ze verkeersouder is geweest! In 
september begint Shirley  Haverkamp  
als nieuwe verkeersouder.  Fijn dat je 

dit wil doen! 

Van de verkeersouders 

 

Bedankt 

ouders!!! 
Via deze weg willen we alle ouders 
bedanken die dit jaar hebben gehol-
pen. Zonder jullie hadden we  heel 
veel activiteiten niet kunnen doen, 
zoals leuke uitstapjes maken of naar de 
bieb gaan. Ook bedankt voor het 
schoonmaken van alle spullen in de 
klassen in de afgelopen weken! We 
kunnen zo weer fris (over 6 weken) het 
nieuwe schooljaar beginnen. Ouders 

heel hartelijk bedankt!!!  

 

 

Start nieuwe 

schooljaar 
Uiteraard kunnen we nu nog maar aan 
één ding denken: de zomervakantie. 
Maar toch kijken we alweer een stukje 
de toekomst in. Het nieuwe schooljaar 

start op maandag 24 augustus.  

Uiteraard bent u om kwart over 8 van 
harte welkom op de locatie Huender-
straat voor een kopje koffie en voor 
het uitwisselen van de vakantiever-
halen (zie ook de ‘koffieinloop’). Graag 

tot dan! 

 

Luizencontrole 
Op maandag 24 augustus vindt de eer-
ste luizencontrole van het nieuwe 
schooljaar plaats. Denkt u eraan om 
dan geen ingewikkelde staarten/
vlechten en teveel gel in de haren van 

uw kind(eren) te doen? 

 

Schoolfoto’s 
Mirjam Lefering, gaat op dinsdag 25 
augustus en de daaropvolgende dagen 

weer foto’s maken van de kinderen.  

Onder schooltijd wordt van iedere 
groep een groepsfoto gemaakt en van 
iedere leerling een portretfoto. Ook 
broertjes en zusjes die samen op 
school zitten, komen samen op een 

foto. 

In de maand erna wordt u in de ge-
legenheid gesteld deze foto's te bestel-
len. Van de opbrengst van de foto's 
worden foto-albums gemaakt voor on-
der andere de leerlingen die onze 

school verlaten. 

 

Belangrijke 

data 
Wilt u de volgende data alvast in uw 

agenda noteren? 

 2 t/m 4 September: kamp groep 8 

 15 September:  groepsinformatie-

avond 

 7 oktober:  ouderavond “Op de koffie 

bij…” 

 

Koffie-inloop 
Maandag 6 juli was de koffie-inloop op 
de locatie Beukenlaan. 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 

gezelllig bij te praten. 

Ook in het nieuwe schooljaar gaan we 
voort met deze gezellige koffie-inloop. 
De eerste inloop vindt plaats op de 
eerste schooldag, van 8.15 – 9.15 uur 
aan de Huenderstraat. U bent hiervoor 

van harte uitgenodigd! 

Terugblik 

schoolfeest 
Wat was het gisteren een leuke, gezel-
lige dag. De kinderen hebben in aller-
lei workshops sterren-activiteiten ge-

daan. 

De finale was een modeshow op een 
heuse catwalk. Wat leuk dat hier 
zoveel ouders bij aanwezig konden zijn 
en wat zagen de kinderen er allemaal 

prachtig uit!  

Wij willen alle ouders die ons hebben 
geholpen met de organisatie en die 
voor de lekkere hapjes hebben gezorgd 

heel hartelijk bedanken! 

Oud papier in 
de zomer-

vakantie 
Mocht u in de vakantie oud papier wil-
len brengen in het papierhoek aan de 
Huenderstraat dan kunt u hiervoor 
contact opnemen met Minnette Onnink 
voor de sleutel van het papierhok. 

Haar telefoonnummer is 476539. 

De eerstvolgende container staat op 2 

september op ons schoolplein. 

Minette Onnink 
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Groepsindeling 
schooljaar 

2015-2016 
Groep 1-2A:  
Ans Hofstede (de ene week ma/di) en 
de andere week wo/do/vrij) 
Trudie Schokkin (de ene week wo/do/
vr en de andere week ma/di) 
 
Groep 1-2B:  
Riny Grijsen (maandag)  
Lynn ter Bals (dinsdag t/m vrijdag)  
 
Groep 3: 
Nienke Wes (tot Alies terugkomt van 
haar zwangerschaps- en ouderschaps-
verlof elke dag) 
Na terugkeer van Alies (half novem-
ber): 
Alies Knoef (ma/di/vr) 
Nienke Wes (wo/do) 

 
Groep 4:  
Stéphanie Zijsling (tot Micha terug-
komt van haar zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof elke maandag en 
dinsdag) 
Natascha Kist (wo/do/vr) 
Na terugkeer van Micha: 
Micha Hoekstra (ma/di) 
Natascha Kist (wo/do/vr) 
 
Groep 5:  
Joyce ten Elzen (maandag/dinsdag en 
woensdag) 
Maartje Hofstede (donderdag en vri-
jdag)  

 
Groep 6: 
Annie de Vries (maandag/dinsdag en 
woensdag) 
Tobias Kwant (donderdag en vrijdag)  
 
Groep 7:  
Jan Morren (tot Marian terugkomt van 
haar zwangerschapsverlof elke maan-
dag/donderdag en vrijdag) 
Tobias Kwant (dinsdag en woensdag) 
Na terugkeer van Marian 
Marian Woolderink (maandag/
donderdag en vrijdag) 
Tobias Kwant (dinsdag en woensdag) 
 
Groep 8:  
Erik Wolterink (de hele week)  
 
Leerkracht bewegingsonderwijs: 
Jeanet Habers (maandag en donder-

dag) 

Interne begeleider: Laura Schopman 

(maandag t/m woensdag) 

Directeur: Ineke Neerhof (na het 
zwangerschapsverlof vast op maandag 

en donderdag, andere dagen flexibel) 

Administratie: Mirjam Lefering 

(donderdag) 

Conciërges: Mark KösterHenke (elke 
ochtend op locatie Huenderstraat) en 
Klaas Snijder (elke donderdag op loca-

tie Beukenlaan) 

 

Bewegings-

onderwijs 
De gymtijden voor het nieuwe school-

jaar zijn:  

maandag (in de Pickerhal)               
08.15 – 09.00 uur groep 6                    
09.00 – 09.45 uur groep 7/8           
10.15 - 11.00 uur groep 3               
11.00 - 11.45 uur groep 4                 

13.30 – 14.15 uur groep 5 

donderdag (in de Pickerhal)           
08.15 – 09.00 uur groep 8                 
09.00 – 09.45 uur groep 4                 
09.45 - 10.30 uur groep 7            
10.45 - 11.30 uur groep 3            
12.30 - 13.15 uur groep 5            

13.15 - 14.15 uur groep 6 

Op de maandagochtend worden de 
kinderen van groep 6 om 8.15 uur in 
de Pickerhal verwacht in plaats van op 
school. En op de donderdagochtend 
worden de kinderen van groep 8 om 
8.15 uur in de Pickerhal verwacht 

i.p.v. op school. 

Op maandagmiddag kunnen de kin-
deren van groep 5 worden opgehaald 

bij de Pickerhal.  

Op donderdagmiddag kunnen de kin-
deren van groep 6 worden opgehaald 

bij de Pickerhal. 

We realiseren ons dat u als ouders uw 
kinderen niet op twee plekken kunt 
ophalen. We blijven wachten totdat u 
er bent of uw kind wordt door de leer-

kracht teruggebracht naar school. 

NB: De eerste week is er nog geen 
gym, maar vanaf de 2e maandag gaan 
de groepen naar de Pickerhal, tenzij 
er in de klas wordt vermeld dat er 
buiten gegymd zal worden. De gym-
lessen starten dus op maandag 31 

augustus! 

 

EVEN EEN TIP:                               
Let bij aanschaf van nieuwe gym-
schoenen s.v.p. op gymschoenen met 

ruwe zolen.  

Graag zien wij de naam van uw kind in 

de gymkleding.  

 

 

Fietsen 
Huenderstraat-

Beukenlaan  
In de afgelopen week hebben we geïn-
ventariseerd welke leerlingen om 8.00 
uur met Mark mee zullen fietsen van 
de Huenderstraat naar de Beukenlaan. 
Mocht u dit nog niet hebben door-
gegeven, wilt u dit dan alsnog z.s.m. 
doen? Ook voor 14.15 uur willen we 
proberen een oplossing te vinden, als 
u graag wilt dat uw kind onder bege-
leiding van de Beukenlaan naar de 
Huenderstraat fietst. We gaan ervan 
uit dat uw kind, als hij/zij ’s morgens 
mee heen fietst, ook ’s middags mee 

terug fietst. 

Passend onder-

wijs café  
Net als afgelopen jaar organiseert het 
samenwerkingsverband IJssel | Berkel 
in schooljaar 2015 – 2016 een drietal 
passend onderwijs cafés. Dit jaar in 
een nieuw jasje: met boeiende spre-
kers en volop ruimte voor het delen 
van ervaringen. Tijdens het eerste 
passend onderwijs café op 8 oktober 
2015 verzorgt Paulien Gruintjes een 
lezing over het (hoog)sensitieve kind. 
U bent van harte welkom! Eén op de 5 
kinderen is hoogsensitief. Vaak herk-
ennen we ze niet. Hoewel veel van 
deze kinderen creatief en slim zijn, 
krijgen ze vaak het label ‘angstig, 
teruggetrokken, druk of zenuwachtig’. 
Hoog sensitieve kinderen zijn gewone 
kinderen met specifieke talenten, ze 
hebben alleen net even een andere 
aanpak nodig om lekker in hun vel te 
zitten. samenwerkingspartners zijn 

van harte welkom. Door wie? 

Paulien Gruintjes is werkzaam als 
onderwijstrainer op het basis- en 
voortgezet onderwijs. Zij is gedip-
lomeerd coach, trainer, adviseur en 
psychosociaal begeleider in het onder-
wijsveld. Ze verzorgt de lezing vanuit 
haar eigen coach en adviesbureau 
IntrinsiEQ. Ze beschikt over 24 jaar 
gedreven leidinggevende onderwijser-
varing en specialiseerde zich in Balans 
coaching/Mindfulness/NLP/systemisch 
werk/heftige emoties/ emotionele 
blokkades en psychische trauma’s bij 
kinderen en volwassenen. Data en 
locatie Het eerste passend onderwijs 
café vindt plaats op 8 oktober 2015 
om 20.00 uur bij Inntel Hotels Resort 
Zutphen, De Stoven 37 te Zutphen. U 
kunt zich hier inschrijven: http://
www.ijsselberkel.nl/over-ons/

cursussen. 
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Nieuwe leer-

lingen 
We heten ook een aantal nieuwe leer-
lingen welkom. Zo verwelkomen we 
onder andern in groep 1A  na de 
zomervakantie Meagan Felix en in 
groep 1B Stef Brons, Leonie Segurson, 
Matthijs Segurson en Eduan Ballast. In 
groep 3 komt Merredy  Ballast en in 
groep 4  Alyssa Stegeman. Welkom 
terug heten we Bram Wissink, die in 
groep 8 komt. Allemaal van harte 
welkom en, samen met jullie ouders, 
een heel fijne tijd op het Sterrenpalet 

toegewenst!    

 

 

Afscheid 
De afgelopen tijd hebben we afscheid 

genomen van een aantal stagiaires: 

Emily Bisselink (0-1-2B), Yliane ter 
Bogt (BSO), Anoek Meijer (0-1-2B), 
Nathalie Raven (0-1-2A), Marnita 
Riedewald (0-1-2B), Michelle Vermeer 
(0-1-2A). Tevens neemt groep 0-1-2A 
afscheid van Annika Graven die in het 
kader van haar schoolonderzoek een 
aantal ochtenden heeft meegedraaid 

in haar groep. 

Allemaal bedankt voor de dingen die 
jullie voor de groep(en) hebben ge-

daan! 

Succes bij alles wat jullie in de toe-

komst gaan doen!  

Afscheid 
Ook nemen we aan het einde van het 
schooljaar afscheid van de leerlingen 
van groep 8: Remco Bloemena, Rinkje 
den Boer, Sem Boers, Suzan te 
Boome, Stein Broer, Isha Brouwer, 
Bente Dijkhuis, Yorick Gelink, Roos 
Glandrup, Luca Heinemans, Isa Hil-
horst, Bowen Kruisselbrink, Jelte te 
Lintelo, Lisa ter Maat, Tom van der 
Mee, Silke Meersma, Demi Meijer, 
Naomi Nnaekwe, Luc Navis, Skye Ni-
jland, Ymke Onnink, Meike Reinders, 
Lotte Reuterink, Manon Reuterink, 
Mirthe Schippers, Fabiënne 
Simmelink, Björn Timmerije, Marel 
Tuinte, Maide Tutumlu,  Lucas van 
Velden, Roos Waanders, Renwar Wali 

en Dominique Zijlstra. 

Daarnaast nemen we afscheid van 
Malynka Gelink, Femke Sluiter en Raúl 

en Léon ten Barge. 

Allemaal tot ziens en heel veel succes 

op jullie nieuwe school! 

Ook de ouders van wie we afscheid 
nemen willen we bij deze heel har-
telijk bedanken voor het vertrouwen, 
de betrokkenheid en samenwerking in 
de tijd die we samen rond uw kind op 

onze school mochten delen! 

 
 
 
 
 
Jarig 
In de zomervakantie zijn jarig: 

11-07  Carmen Abbink                      
11-07  Fabiënne Simmelink               
12-07  Tom van der Mee                   
15-07  Stef Brons                              
16-07  Meike Reinders                       
17-07  Femke Sluiter                        
18-07  Mark KösterHenke                      
19-07  Lynn ten Harkel                        
20-07  Tess Brons                              
20-07  Danischa Wijnstra                            
20-07  Evan Manzi                                      
20-07  Mathijs Segurson                                 
20-07  Leonie Segurson                                
22-07  Julius te Spenke                              
25-07  Laura Schopman                                 
25-07  Alyssia Vaags                                    
26-07  Kevin Zwiers                               
27-07  Kiki Meijer                                
27-07  Meagan Felix                                
28-07  Raúl ten Barge                                  
30-07  Cato Vervelde                           
03-08  Yari Huinink                              
05-08  Malynka Gelink                             
05-08  Eva Ormel                                      
06-08  Silke Meersma                                  
09-08  Maartje Hofstede                       
11-08  Moos Penterman                       
11-08  Silke Kruisselbrink                      
21-08  Trudie Schokkink                             

22-08  Joyce van den Berg  

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 

 

Fijne vakantie 
Voor nu sluiten we voor 6 weken de 

deuren van school.  

We wensen jullie allemaal een zon-
nige vakantie toe, thuis of elders! We 
hopen elkaar in gezondheid weer op 

maandag 24 augustus te ontmoeten!  
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Gisteren hebben onze leerlingen de Sterrenpalet-rap aan u laten horen, wij willen u de tekst hiervan niet 

onthouden... 

Sterrenpalet-rap 

 

Yeah wij zijn het Sterrenpalet             
Bij ons op school is het supervet          
Yeah wij zijn het sterrenpalet              

Het is hier altijd dikke pret 

 

Dit is de plek waar iedereen mag 
schitteren                                              
De juffen, de meesters en vooral de  
kinderen                                       
Voor iedereen van alle kleuren                  
Het Sterrenpalet opent haar deuren    
Want hier kun je zijn wie je bent            
En heeft ieder kind zijn eigen talent        
We werken samen aan onze toekomst 

En zorgen ervoor  dat alles goedkomt 

 

Yeah wij zijn het Sterrenpalet                     
Bij ons op school is het supervet            
Yeah wij zijn het sterrenpalet            

Het is hier altijd dikke pret 

 

Yo ons rooster is continu                  
Want we zijn een school van nu               
Iedereen heeft zijn eigen tablet                  
En dat maakt de lessen extra vet                 
We spelen en we leren we leren en we 
spleen                                                      
Op het Sterrenpalet kun je je niet 
vervelen                                                    
Leren is nog nooit zo leuk geweest                      

Bij ons is het elke dag een feest 

 

Yeah wij zijn het Sterrenpalet                
Bij ons op school is het supervet               
Yeah wij zijn het Sterrenpalet                  

Het is hier altijd dikke pret 

 

We stralen want iedereen is een ster       
We komen op de fiets want het is niet 
ver                                                              
Yes we doen taal en we tekenen  
Maken muziek spelen toneel en we 
rekenen                                                        
In de pauze chillen we op het school-
plein                                                          
Dus kom een keer langs want het is 
hier zo fijn                                                
Schijn je licht en voel je vrij                    

Wees creatief iedereen hoort erbij 

 

Yeah wij zijn het Sterrenpalet                    
Bij ons op school is het supervet               
Yeah wij zijn het sterrenpalet                 

Het is hier altijd dikke pret          

 

 

We rappen en we zingen we doen 
leuke dingen                                                  
We werken hard en we chillen                     
Handen thuis er wordt hier niet ge-
pest                                                      
Daarom is de sfeer zo relaxed                     
We doen ons best en blijven cool              
Zodat iedereen zich goed voelt                   
Dus we letten op onze woorden                       

En zorgen dat iedereen ons kan horen 

 

Yeah wij zijn het Sterrenpalet                      
Bij ons op school is het supervet                
Yeah wij zijn het Sterrenpalet               

Het is hier altijd dikke pret 

 

Groep 1 start je samen in de kring     
Groep 8 bereid je voor op een nieuw 
begin                                                         
Je krijgt elke dag weer nieuwe zin 
Want iedereen hier doet zijn ding 
Handvaardigheid, knutselen of gym          
Op schooltoernooien gaan we voor de 
win                                                      
Samengevat het is hier meer dan oké     

Dus doe allemaal maar met ons mee 

 

Yeah wij zijn het Sterrenpalet                     
Bij ons op school is het supervet               
Yeah wij zijn het Sterrenpalet                  

Het is hier altijd dikke pret 

 

Yeah wij zijn het Sterrenpalet                 
Bij ons op school is het supervet               
Yeah wij zijn het Sterrenpalet                 

Het is hier altijd dikke pret! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


