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 Voorwoord 

                 Het  Letterpalet 

Even voorstellen 
Ik ben Rijk Slok, woonachtig in Enschede, getrouwd, vader van drie kinderen en opa van 

vijf kleinkinderen. 

De komende weken neem ik tijdelijk de plaats in van Ineke Neerhof, de directeur. Zij is 
nu met bevallingsverlof en ik help de locatieleiders van de scholen, juf Laura en juf  

Alieke, bij het uitoefenen van hun taken binnen en buiten de school. 

Ruim 42 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs; vanaf 1991 binnen VCO Oost-Nederland 

en heb als directeur aan diverse VCO-scholen gestaan. 

Vanaf 2014 ben ik als beleidsmedewerker van VCO aangesteld. 

Eén dag in de week werk ik op de PABO in Enschede en verder ben ik coördinator van 10 

IKC’s in Enschede. 

Ik vind het erg leuk om mijn ”oude vak” als (interim) directeur weer eens te kunnen 
oppakken in het mooie Eibergen en verheug me op een goede samenwerking met de 
kinderen, met de ouders en met veel deskundige en bekwame medewerkers binnen Het 

Sterrenpalet en de Julianaschool. 

Rijk Slok 
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Van de 

verkeersouders 
Vrijdag 28 augustus hebben de kin-
deren van groep 8 een bandenplakles 
gehad op school. Dit omdat ze de week 

erop op kamp gingen. 

In groepjes van 3 leerlingen gingen ze 
aan de slag om de lekke banden te 
plakken. Deze banden hebben we gek-
regen van Temmink Tweewielers. Een 
gaatje vinden in een bak met water 
ging nog, maar het gaatje weer terug-
vinden en plakken  bleek nog wel eens 

lastig. 

Ook werd er geoefend om een band 
van de velg af te halen en er weer op 
te zetten. Dit bleek in sommige ge-

vallen nog best wel moeilijk. 

We hopen dat ze er wat van geleerd 
hebben. Ze hebben in ieder geval hun 

best gedaan. 

Voor de komende verkeerslessen willen 
we vragen of groep 6 op dinsdag  22 
september en groep 7 op vrijdag 25 
september hun fiets mee willen nemen 

naar school. 

Groetjes de verkeersouders. 

 

Allergieën  

Als uw kind(eren) last heeft/hebben 
van een allergie, willen wij dit graag 
weten. Dit is mede van belang bij de 
inkoop voor Sinterklaas, kerst en der-
gelijke activiteiten. Om de allergielijst 
zo actueel mogelijk te houden, willen 
wij u vragen veranderingen aan school 
door te geven via het mailadres          
admin@ sterrenpaletvco.nl of via basis-
schoolnet aan Mirjam Lefering. Harte-

lijk dank hiervoor! 

 

Luizeninfo 
Naar  aanleiding van de hercontrole 
van de luizencontrole kunnen wij u 
meedelen dat de leerlingen luisvrij 
zijn!  
De volgende controle zal plaatsvinden 
na de herfstvakantie.  
Mocht u hiervoor ontdekken dat uw 
kind luizen heeft dan horen wij het 

graag.  

De luizenpluizers 

 

 

Kijkavond 
”Raar, maar 

waar!” 
Wij nodigen u van harte uit om don-
derdag 15 oktober, samen met uw 
kind, de resultaten van het project 
”Raar, maar waar!” te komen bekij-
ken. U mag deze avond in ieder lokaal 
even binnenlopen om te zien hoe aan 
het thema is gewerkt en welke “raar, 

maar ware” dingen zijn ontdekt.  

Ook vormen we als school een klein 
Pop-Up museum. Hoe dit er uit gaat 
zien, leest u in een volgend Letterpa-

let. 

Om u de gelegenheid te geven beide 
locaties te bezoeken, houden we de 
volgende tijden aan:                            
Huenderstraat  18:30 uur - 19:30 uur 

Beukenlaan       19:00 uur - 20:00 uur 

Graag tot dan! 

Terugblik 
groepsinforma-

tieavond 
Het was fijn dat er heel veel ouders 
konden komen op de informatieavond ! 
Bedankt voor uw komst! Er is heel veel 
informatie gegeven in alle groepen. 
Mocht u toch nog te kampen hebben 
met vragen of onduidelijkheden, dan 
horen we dat graag ! Geen vraag of 

opmerking is teveel.. 

Naschoolse 

sportactiviteit 
Op maandag 21 september staat weer 
een naschools sportuurtje gepland voor 
alle leerlingen van het Sterrenpalet 

die van voetbal houden. 

De leerlingen kunnen zich hiervoor 
opgeven via het mailadres                 
jeanet@beweegwijs.nl of bij Jeanet 
Habers via Ba-

sisschoolnet. 

De activiteit 
begint om 14:30 
uur en is om 
15:30 uur afge-

lopen. 

 

 

Kinderpostze-

gelactie 
Vanaf woensdag 23 september tot en 
met vrijdag 2 oktober 2015 gaan meer 
dan 200.000 kinderen uit de groepen 
6, 7 en 8 van ruim 5.000 basisscholen 
op pad om kinderpostzegels, kaarten 
en kinderpleisters te verkopen.         
Dit jaar doen we als hele locatie Beu-
kenlaan van onze school mee. De op-
brengst van de actie gaat naar kwets-
bare kinderen in Nederland en het 
buitenland om hen  kansen te bieden 

op een betere toekomst. 

 

Geen gym 
Op maandag 12 en donderdag 15 ok-
tober is er GEEN gym in de Pickerhal 
i.v.m. het Politievoetbaltoernooi. De 
kinderen hoeven dan geen gymkleding 

mee te nemen. 
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Catherine 

Vandaag is Walter Hobelman  van de 
stichting UCCF op bezoek geweest in 
de groepen om een filmpje te laten 
zien over Catherine, ons sponsorkind 

uit Oeganda. 

Hij heeft ons verteld hoe hard het 
nodig is dat wij sparen voor Cathari-
ne. De dingen die bij ons vanzelfspre-
kend zijn, zijn voor de kinderen in 
Oeganda heel bijzonder. Dan denken 
we aan 3x per dag een maaltijd, of 

nieuwe kleren of schoenen. 

Hij liet weten hoe dankbaar Catherine 

is voor onze steun. 

We hopen dat de kinderen het komen-
de schooljaar  elke  maandag  weer 
even aan Catherine zullen denken en 
wat kleingeld mee zullen nemen voor 

in  haar spaarpot. 

Om ook de verdere ontwikkeling van 
de kinderen uit Oeganda te steunen is 
er vandaag een kraskaartenactie ge-
start. Uw kind heeft vandaag een 
kraskaart en een brief over de uitleg 

daarvan meegekregen. 

 

 

Vertrouwens-

persoon 
Soms zijn er dingen die je dwars zit-
ten maar je weet niet met wie je daar 
nu over kunt praten. Dingen over je-
zelf, over andere kinderen of over 
school. Soms zijn deze dingen wel 
heel privé en heeft niemand hier iets 
mee te maken maar toch storen ze 
jou en zou het fijn zijn als je er eens 
met een ander over zou kunnen pra-
ten, een vertrouwenspersoon, aan wie 

je in vertrouwen iets kunt vertellen. 

De afgelopen week zijn Annie de Vries 
en Ans Hofstede  de groepen rond 
geweest om kenbaar te maken dat ze 
de vertrouwenspersoon zijn van deze 
school. Annie van de locatie Beuken-
laan , Ans van de Huenderstraat. Ze 
hebben de kinderen verteld dat ze 
een soort "geheimpjesjuf" zijn, waar 
je dingen aan kunnen vertellen die je 
dwars zitten. Samen gaan we dan kij-

ken naar een oplossing.  

Er hangen in de gang aan de Huender-
straat  en aan de Beukenlaan brieven-
bussen waar kinderen en ook ouders 
een briefje in kunnen doen als ze een 

gesprek met ons willen.  

Ook kunt u ons  mailen, 
a.devries@sterrenpaletvco.nl en  
a.hofstede@sterrenpaletvco.nl, om 

een afspraak te maken. 

Annie de Vries,  groep 6                 

Ans Hofstede, groep 1-2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp groep 8 
Toen we aangekomen waren bij het 
kamp gebouw, daarna gingen we op 

de fiets naar het zwembad. 

Toen we klaar waren met zwemmen 
gingen we weer terug naar onze loca-
tie. ’s Avonds  hebben wij bij de Twee 

Bruggen patat gegeten en gebowld. 

De volgende dag moesten we al vroeg 
opstaan want we gingen met de trein 

naar Zutphen. 

Daar gingen we een kerk beklimmen 
er daar kon je helemaal over Zutphen 
heen kijken. Daarna gingen we shop-
pen. Om 2 uur gingen we weer terug 

naar Winterswijk. 

Paar uurtjes later kwam de man van 
Juf Ineke macaroni brengen en gingen 

we gezamenlijk eten. 

Na het eten moesten we eerst alles 
opruimen voor de bonte avond. Om 
19:30 uur begonnen we met de bonte 
avond  er waren 7 acts, aan het eind 
gingen de jury overleggen .Toen ze 
klaar waren ging iedereen vol span-

ning luisteren naar de uitslag: 

1e Timo & Bram 

2e De meiden
(Ilse,Jasmijn,Kim,Carmen,Amber en 

Marit) 

3e Ilse & Kim 

En de 4e plaats de rest.’ 

’s Avonds hadden we een kampvuur. 
Het was heel gezellig we gingen 

marshmallows roosteren.  

De volgende dag gingen we inpakken 
en daarna al snel op de fiets naar het 

Vragender veen. 

Iedereen zat wel een keer vast. 

Paar uurtjes later waren we aangeko-
men bij de uitkijktoren toen iedereen 

boven was kon je alles heel goed zien. 

Het was een heel leuk kamp 

Jasmijn en Bram 
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Jarig 
We feliciteren: 

19-09  Mandy te Nijenhuis  groep 7   
19-09  Marit de Klerk uit groep 2A        
22-09  Dean Versteeg  uit groep 2B        
22-09  Nigel Versteeg  uit groep 2B         
24-09  Jack Bussink uit groep 2B         
25-09  Renske Floors uit groep 4           
29-09  Tibbe Ciechonski  uit groep 5  

01-10  Sam Wegdam uit groep 7 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 

 

Welkom  
In groep 1-2B verwelkomen we Maurits 

Nijhoff.  

Welkom op het Sterrenpalet en heel 

veel plezier bij ons op school!  

We wensen jou, samen met jouw 
ouders, een heel fijne Sterrenpalet-

tijd toe! 

 

 

Even 
voorstel-

len 1 
Hallo Sterren, 

Mijn naam is Marco Ramp en ik kom 
dit jaar stagelopen bij juf Jeanet. Ik 
zit in Doetinchem op school en ik leer 
daar om sportleraar te worden. Ik ben 
vorig jaar naar Aalten verhuisd vanuit 
Eibergen. Sommigen van jullie zullen 
mij misschien nog kennen als de broer 
van, en anderen kennen mij misschien 
nog omdat ik zelf vroeger op de Wil-
lem Sluiterschool zat. Inmiddels ben 
ik 19 jaar oud en ik hou (nog steeds) 
veel van sporten. Ik zit zelf op voetbal 
bij AZSV Aalten, maar ik vind bijna 

alle sporten leuk om te doen.  

Ik denk dat het een erg leuk een spor-

tief jaar gaat worden! 

Groetjes, Marco Ramp 

 

Even voorstel-

len 2 
Hallo ik ben Niek Nijland, ik ben 
19jaar oud en ik woon in Eibergen  en 
Ik heb vroeger heel lang op volleybal 
gezeten als sport. Ik ga dit jaar stage 
lopen bij jullie op school als gym 
leraar op de maandag. Zelf zit ik ook 
nog op school ik ga naar school in 
Doetinchem en ik volg de opleiding 
Sport & Bewegen. Ik heb super veel 
zin in de maandagen die komen gaan 
en ik hoop de kinderen goed te kun-
nen vermaken met de gym lessen die 
we gaan geven.                              

Niek Nijland 

 

Meeleven 
Ook de afgelopen weken hebben een 
aantal gezinnen te maken gehad met 
het plotseling overlijden van een dier-

baar 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. 

 

 

 

 

Geboren 
Uit Gods handen hebben wij opnieuw 

een groot wonder ontvangen! 

Heel dankbaar en blij zijn wij met de 

geboorte van onze dochter en zus: 

                 Evy Jacobine 

zo staat te lezen op het geboorte-

kaartje. 

We zijn heel blij voor Ineke, Erwin, 
Minke, Niels en Nick. Van harte gefe-
liciteerd en samen veel geluk ge-
wenst! Mocht u hen een kaartje willen 

sturen dan is dit hun adres: 

Tubantenstraat 21, 7122 CP  Aalten 

Geboren 
Leron Knippers (groep 1A) heeft af-
gelopen zomervakantie een broertje 
gekregen! Hij heet Kono.                  
We zijn heel blij voor de familie.           
Van harte gefeliciteerd en samen veel 

geluk gewenst ! 

 

 

Beweeg Wijs op de locatie Beukenlaan 
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Activiteiten in het kader 

van de Kinderboekenweek 

De Bibliotheek Oost-Achterhoek organi-
seert tijdens deze uitdagende Boeken-
week spannende activiteiten. In de 
bibliotheken zijn Kinderboekenkranten 
en hét tijdschrift voor nieuwsgierige 
kinderen, ”Quest”, verkrijgbaar (zolang 
de voorraad strekt). En… kinderen kun-
nen nu al meedoen aan de kleurwed-
strijd. In de bibliotheek ligt een kleur-
plaat voor de kinderen klaar en deze 
moet vóór 2 oktober ingeleverd 

worden. 

In de Kinderboeken-

week kunnen kinderen 

in de bibliotheek de 

Kinderboeken-

weekkrant ophalen. 

En…. Voor hele 

nieuwsgierige kinderen 

ligt het tijdschrift 

”Quest” klaar, vol met interessante 

weetjes en proefjes. Wees er snel bij, 

want op is op! 

Op zondag 11 oktober komt Magali de 

Frémery (in samenwerking met 

Jeugdtheater Het blauwe Paleis) met 

de voorstelling ”Oh nee, niet weer een 

boek” naar de Bibliotheek Winterswijk. 

De voorstelling begint om 15.00 uur en 

vindt plaats in de theaterzaal van het 

GKC (ingang via bibliotheek).  

De voorstelling is bedoeld voor kin-

deren van 5 tot 9 jaar en hun ouders. 

De entreeprijs is €5,00. Bibliotheekle-

den kunnen voor €2,50 de voorstelling 

bezoeken (per biebpas kunnen vier 

kaarten met korting gekocht worden). 

Je kunt kaarten reserveren door een 

mail te sturen naar 

info@oostachterhoek.nl. 

”Platvoetje”, gespeeld door Theater 

Noggus 

Theaterduo Noggus is dit jaar te gast in 

drie bibliotheken: Borculo, Eibergen en 

Lichtenvoorde. De voorstelling die 

gespeeld wordt is ”Platvoetje”, een 

bewerking van het prentenboek 

geschreven door Ingrid en Dieter Schu-

bert. 

De voorstelling (geschikt voor kinderen 

van 4 tot 8 jaar en hun ouders) is te 

zien op woensdag 14 oktober, 16.00 

uur in de Bibliotheek Borculo. Enkele 

dagen later, zaterdag 17 oktober, be-

zoekt Noggus om 10.30 uur de Biblio-

theek Eibergen en om 14.30 uur de 

Bibliotheek Lichtenvoorde. De toegang 

is gratis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van woensdag 7 tot en met zondag 18 oktober 2015 is het Kinderboekenweek… 
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