
Welkom 
Het was leuk om op de eerste school-

dag 13 (!) nieuwe leerlingen welkom te 

heten.  

Marin Eppink, Meagan Felix, Silke Kruis-

selbrink, Elsa Manzi, Joshua Otter in 

groep 1A;  Eduan Ballast, Stef Brons, 

Leonie Segurson, Mathijs Segurson in 

groep 1B; Merredy Ballast in groep 3; 

Alyssa Stegeman en Djazmine Stooker 

in groep 4; en Bram Wissink in groep 8 

We hopen dat jullie je al een beetje 

thuis voelen bij ons op school. Nog-

maals een heel fijne tijd toegewenst op 

het Sterrenpalet!  
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Schoolfoto’s 

groep 6-8 
Op dinsdag 8 september komen de 
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 op 
de schoolfoto. Door omstandigheden is 

dit nog niet eerder gelukt. 

Een tip van de fotograaf: Door kleurrij-
ke kleding te dragen, komen de foto’s 

nog beter tot hun recht.  

Luizeninfo 
Naar aanleiding van de hercontrole van 
afgelopen maandag: we zijn helaas nog 
niet helemaal luisvrij.  
We hebben een controle gedaan in de 
midden- en bovenbouw en de broertjes/
zusjes uit de onderbouw.  
Het goede nieuws is dat de bovenbouw 
luisvrij is! De onder- en middenbouw 
nog niet.  
Over 2 weken, op 15 september, doen 
we een hercontrole en we hopen dat 
dan alles goed is.  
Mocht één van de kinderen in uw gezin 
luizen of verse neten hebben dan is het 
ook goed om de rest van het gezin ook 

te kammen / behandelen.  

Denkt u voor de hercontrole weer even 
aan de klipjes, strikjes, gel enz. in het 
haar, want dit maakt het pluizen niet 
makkelijker. Namens de luizenpluizers, 

bedankt!  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voor alle andere leerlingen geldt: 

Voorwoord 

                 

 

 

 Welkom..………….….………..1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kamp……………………………….2 
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40 jaar in het 

onderwijs 
Afgelopen zomer was meester Tobias 

40 jaar werkzaam in het onderwijs! 

Reden voor ons om hem na de zomer-

vakantie in de bloemetjes te zetten. 

Tobias, van harte gefeliciteerd met dit 
jubileum! Voor de komende jaren ook 
nog heel veel succes en plezier in het 

onderwijs gewenst!  

Peutergroep 

van start 
Dinsdag 1 september ging de peuter-
groep op de Juliana van start! Onder 
leiding van Danielle Karel, die wij al 
kennen van de BSO, en vrijwilligster 
Willemien Simmelink kunnen de peu-
ters elke dinsdag- en vrijdagochtend 
naar hartenlust spelen en werken. 
Dinsdag openden de peuters zelf het 
peuterlokaal door samen een lint door 
te knippen. De peutergroep is op de 
dinsdag- en vrijdagochtend van 8.30- 
11.30 uur geopend. Ook peuters van 
het Sterrenpalet gaan op deze locatie 
gebruik maken van de peutergroep. 
Beide Kindcentra werken samen aan 
het 5 sterren-onderwijs waarin zij on-
der meer een doorgaande lijn van 2-13 
jaar willen creëren. Daarnaast zijn 
natuurlijk alle overige geïnteresseerde 
ouders van peuters van harte welkom.  
Mocht u belangstelling hebben voor de 
peutergroep of mensen hiervoor ken-
nen dan kunt u zich melden via het 
mailadres: info@julianavco.nl of bellen 
naar 0545-471677. Wij wensen ieder-

een een hele fijne tijd toe! 

 

 

 

 

Ouderhulpfor-

mulier 
Afgelopen maandag heeft u het ouder-
hulpformulier ontvangen. Daarop kunt 
u aankruisen met welke activiteit(en) u 
(of iemand anders) dit schooljaar zou 

willen helpen.  

Er zijn al een heel aantal formulieren 

ingeleverd, waarvoor hartelijk dank!  

Mocht u dit nog niet gedaan hebben, 
dan kunt u het formulier aanstaande 

maandag nog inleveren. 

Als er hulp nodig is en u heeft uw hulp 
aangeboden, kunt u benaderd worden 
door een lid van de ouderraad of het 
team. Bij voorbaat dank voor de sa-
menwerking, die we hierdoor als school 

en ouders kunnen realiseren! 

Beweeg Wijs 
Op het Sterrenpalet vinden we sporten 
belangrijk. Om diverse sporten aan te 
bieden aan kinderen werken we met 
Beweeg Wijs. Beweeg Wijs geeft spelen 
en bewegen een vaste plaats op de 
Juliana. Doel is om meer beweeg- en 
speelkansen voor de kinderen te cre-
ëren. Een onderdeel van dit project is 
dat het kleuterplein ingedeeld is in 
kleurenzones. Bij elke kleurenzone 
horen specifieke activiteiten die afge-
stemd zijn op de spelkeuze en sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinde-
ren. Naast de Beweeg Wijs-activiteiten 
onder schooltijd zijn er ook dit jaar 
weer diverse naschoolse activiteiten. 
Deze sportieve maar ook gezellige acti-
viteiten vinden na schooltijd plaats, 
van 14.45 tot 15.45 uur.                  
Binnenkort zal de eerste activiteit wor-

den aangekondigd. 

 

 

Groepsinfor-

matieavond 
Zoals u in weet, staat op dinsdag 15 
september de groepinformatieavond 
gepland. Dan brengen we u graag op 
de hoogte van de gang van zaken in de 

groep(en) van uw kind(eren). 

We hopen op uw komst ! 

A.s. maandag ontvangt u een aparte 
uitnodiging voor de avond met daarbij 
de mogelijkheid om zich voor verschil-
lende rondes in verschillende groepen 
in te schrijven. Zou u zich voor volgen-

de week vrijdag willen opgeven?  

 

Kamp groep 

7/8 
De afgelopen drie dagen zijn de kinde-
ren van groep 8 op kamp geweest in 

Winterswijk. 

Gelukkig hadden zij mooi weer en zat 
de sfeer er goed in! Op het moment 
van schrijven van deze nieuwsbrief 
zijn ze nog niet terug maar in de wan-
delgangen horen we al enthousiaste 

verhalen.  

4 SEPTEMBER 2015 NUMMER 1 2 

mailto:info@julianavco.nl


4 SEPTEMBER 2015 NUMMER 1 3 

Oud papier 
Woensdagmiddag is er weer oud pa-
pier opgehaald. Er stond echt heel 
veel papier aan de weg en ik wil de 
twee ouders die konden/wilden rijden 
heel hartelijk danken voor hun hulp! 
Zij zijn regelmatig heen en weer gere-

den met een overvolle auto. 

Ook was het heel fijn dat de kinderen 
uit groep 7 en een paar kinderen uit 
de groepen 5 en 6 hebben geholpen 
om de oud papier-container weer 
goed gevuld te krijgen. Zonder jullie 

waren we nog langer bezig geweest. 

De vaders die ’s avonds het papierhok 
hebben leeggehaald wil ik ook heel 

hartelijk danken! 

De opbrengst van het oud papier komt 
ten goede aan alle kinderen op 
school. Ook als uw kind niet in groep 7 
of 8 zit, is uw hulp heel erg welkom! 
U kunt zich opgeven via het ouder-

hulpformulier. 

Allemaal heel hartelijk bedankt !   
Minette Onnink 

Pleinwerk-

zaamheden 
Op zaterdag 22 augustus hebben een 
aantal vaders diverse pleinwerkzaam-
heden verricht, zodat alles er weer 

netjes uitzag op de eerste schooldag. 

Vaders, heel hartelijk dank voor jullie 
tijd en inzet, waardoor het belevings-

plein zo mooi blijft !  

 

Even 
voor-

stellen 
Hallo, 

Via deze weg wil ik mij even voorstel-
len. Mijn naam is Danique Waning en 
ik loop het komende halfjaar stage bij 

groep 1/2A op Het Sterrenpalet. 

Ik volg de opleiding onderwijsassistent 
in Groenlo op het Graafschap College, 
waarvan ik net mijn 2e leerjaar in ben 

gegaan. 

Daarnaast dans ik bij een dansvereni-
ging in Eibergen en werk ik een paar 
avonden per week bij de Jumbo waar 

je me ook tegen kan gaan komen. 

Voor verdere vragen mag je me gerust 
aanspreken! Ik kijk uit naar een leuke 
een leerzame stage op Het Sterrenpa-

let. 

Danique Waning 

 

Even voorstel-

len 
Hallo,  

Ik ben Pim Wegdam uit Neede en ik 
ben 18 jaar oud. Ik studeer Sport en 
Bewegen op het Graafschapcollege in 
Doetinchem. Ik zit in het derde leer-
jaar en doe het profiel sport-
management. Ik loop stage bij Beweeg 
Wijs op de maandag en later in het 
jaar ook op de dinsdag! Mijn hobby is 
voetballen bij sportclub Neede, waar 
ik in het 1e team keep. Ik heb erg 
veel zin in mijn stage en om bij jullie 
op het plein leuke spelletjes te spe-

len!  

Groetjes, Pim Wegdam 

 

Meeleven 
Een aantal gezinnen hebben de afge-
lopen 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. 

Met vriendelijke groeten,              

Team het Sterrenpalet 

 

 

Jeugdtandver-

zorging 
De Regionale Instelling voor Jeugd-
tandverzorging is bedoeld voor de 
jeugd van 2 tot 22 jaar. Deelnemende 
kinderen krijgen een volledige gebits-
verzorging. De behandeling vindt 
plaats in één van de tandartsbussen 

(dental-cars) bij school.  

Wie hiervoor belangstelling heeft kan 
een inschrijvingsformulier ophalen bij 
Mark. De leerlingen van groep 1 krij-
gen vandaag een formulier mee naar 

huis. 

 

Vormselvoor-
bereiding 

groep 
Voor leerlingen van groep 8, die hier-
aan deel willen nemen, is er ter voor-
bereiding op het ontvangen van het 
sacrament van het heilig Vormsel een 
informatie-avond op 14, 15 of 16 

september.  

Vanaf 7-9-2015 vindt u op de paro-
chiewebsite: 
"www.stpaulusparochie.nl" onder 
het kopje "Sacramenten - Vormsel" 
informatie over de plaats en de 
tijd waar de OKI-avonden gehou-

den worden.  

De Werkgroep Vormsel van de St. Pau-

lusparochie 

 

Kinderkerk 
Op zondag 13 september is er weer 
een speciale dienst voor de kinderen 
in de leeftijd van 2 tot ongeveer 8 
jaar. Het thema is: “Wat zeg je…?” Je 
bent van harte welkom van 11.00 tot 
11.30 uur in de Antonius kerk in Rek-
ken. Na afloop is er voor iedereen iets 

te drinken. 
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Jarig 
In de eerste twee schoolweken waren 

jarig: 

25-08  Mitch Kersten uit groep 2B         
26-08  Jarno ten Harkel uit groep 7        
26-08  Marin Eppink uit groep 1A         
28-08  meester Tobias uit groep 6-7        
29-08  Kathy Sprenkerl uit groep 6          
30-08  Joshua Otter uit groep 1A          
02-09  Jorik Knol uit groep 8              

02-09  Elsa Manzi uit groep 1A 

Vandaag en de komende weken zijn 

jarig: 

03-09  Plien Wegdam uit groep 3      
03-09  Anouk te Brake uit groep 2A        
03-09  Milan Geuting uit groep 2B         
04-09  Timo Otten uit groep 8             
07-09  Marc te Boome uit groep 8          
07-09  Yoran Schippers uit groep 6           
07-09  Iris Kruisselbrink uit groep 3         
10-09  Tygo Oblink uit groep 1A             
12-09  Kiki Meijer uit groep 7               
12-09  Lena te Raa uit groep 3              
14-09  Boaz de Visser uit groep 5               

17-09  juf Lynn uit groep 1-2B 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 

 

Maandkalender 

september 
Bij deze eerste nieuwsbrief ontvangt u 

de maandkalender van september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een aantal foto’s van de eerste 

schoolweek op de locatie 

Huenderstraat: 

 

 

 
 

 

 

 

Wachten op de fotograaf. 

          Ook PomPom mocht op de foto! 
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In de zomervakantie hebben we diverse 
activiteiten georganiseerd. Eén van 
deze activiteiten was een uitstapje 
naar het Indianendorp van Ten Brinke 
in Rekken. Deze dag werd er conditio-
neel veel gevraagd van de kinderen. 
We zijn er namelijk op de fiets de fiets 
naartoe gegaan. Na wat voetballen, 
trampoline springen en schommelen, 
stonden er groepsskelters klaar.  Met 
deze skelters hebben we een grote 

ronde rond Rekken gefietst (zie foto).  

De kinderen hadden al snel door dat als 
zij niet trapten, de leiding extra hard 
moest trappen. Dit gebeurde dan ook 

regelmatig.  

Na het fietsen hebben we marshmal-
lows en brood gebakken tijdens een 
gezellig kampvuur. Aan het eind van de 
middag kwamen de kinderen moe maar 

voldaan terug op de bso.  

Een andere activiteit deze vakantie 
was vissen. Rondom de bso zijn een 
aantal plekken waar de kinderen leuk 
en veilig kunnen vissen. Eén van deze 
plekken is de Simmelinkvijver. De vis-
activiteit was zowel voor groot als klein 
een succes. Bijna iedereen heeft een of 
meerdere vissen kunnen vangen. Naast 
diverse vorentjes werd als klap op de 

vuurpijl een snoek gevangen (zie foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het thema media, film en theater 
hebben we een aantal knutselwerkjes 
gemaakt. Hiernaast hebben we diverse 
keren een toneelstukje in elkaar gezet 
op ons geweldige bso podium. Eén van 
de hoogte punten tijdens het knutselen 
was het actionpainting. Hierbij moch-
ten kinderen op eigen wijze een kunst-
werk schilderen. Denk hierbij aan 
spuitbussen, met een autootje door de 
verf te rijden of verf op papier 

‘gooien’. 

Tijdens het BSO-theater hebben een 
aantal kinderen een optreden verzorgd. 
Zij werden na hun act beoordeeld door 

een vakkundige bso jury (zie foto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de eerste week na de vakantie kwa-
men de kinderen met leuke vakantie-
verhalen op de bso. De hele week wer-
den deze verhalen nog uitgebreid ver-

teld.  

Ook zijn we na de vakantie met een 
nieuwe thema begonnen, namelijk ‘wie 

ben ik, wie ben jij, wie zijn wij’?  

In dit thema gaan we dieper in op het 
kind. We vragen ons af hoe het kind 
zichzelf in/en de groep ziet. Dit alles 
vanuit een positieve benadering.  De 
visie van de kinderen laten we terug 
komen in diverse knutselwerkjes, spel- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de zomervakantie hebben we diverse activiteiten georganiseerd. Eén van deze activiteiten was een uit-

stapje naar het Indianendorp van Ten Brinke in Rekken... 
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en kookactiviteiten.  

We zijn al gestart met de eerste knut-
selacitiviteit, een portret van onszelf 

hebben we afgetekend. 

Dank voor het lezen en tot de volgen-

de BSO Report! 

Groet,                                          

Miriam en Robin 


