
Geen gym 
Ter herinnering op maandag 12 en 
donderdag 15 oktober is er geen gym 
in de Pickerhal i.v.m. het Politievoet-
baltoernooi. De kinderen hoeven hun 

gymkleding dus niet mee te nemen. 

Lied van iedereen 

Het is raar maar waar:                      
We zijn een hok vol rare vogels bij 
elkaar.                                             
We kwetteren en schetteren,                  
Zo zijn we gebekt.                                
Onze veren die verschillen.                         
Wat we doen en wat we willen                 
Maakt ons anders,                                           

Dat is leuk, dat is apart. 

Elke vogel is uniek van wit tot zwart. 

Raar is leuk,                                              
Bijzonder goed.                                              
Je mag er zijn                                              

Zoals je doet. 

Raar is leuk,                                                  
Wie je ook bent.                                               

Je mag er zijn met jouw talent. 
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Ouderavond Op 

de koffie bij… 

Op woensdag 7 oktober staat de ouder-
avond gepland. Meestal geven we hier 
samen met de ouder- en medezeggen-
schapsraad invulling aan. De ouder-
avond van dit jaar willen we op dezelf-
de manier invullen als vorig, namelijk 

samen met u.  

Op de ouderavond mag u namelijk op de 
koffie bij …. Bij wie zou u wel eens ‘op 
de koffie’ willen gaan? Bij de voorzitter
(s) van de ouderraad? Of van de mede-
zeggenschapsraad? Bij de penningmees-
ter? Bij de directeur? Bij een verkeers-
ouder of de oud-papier-coördinator? Of 

bij… vult u zelf maar in. 

Voor de invulling krijgt u een aparte 
mail met uitnodiging, waarop u aan 
kunt geven bij wie u ‘op de koffie’ zou 
willen. Op de ouderavond liggen ook de 
jaarverslagen en financiële verslagen 
ter inzage, waarover u dan ook uw vra-
gen kunt stellen. We heten u voor die 
avond van harte welkom! Vanaf 20.00 
uur staat de koffie aan de Huender-

straat klaar! 

 
 
 

 

Afname NSCCT 
De leerlingen uit de groepen 6 en 7 
hebben een informatiebrief meegekre-
gen met betrekking tot de afname van 
de NSCCT (de niet-schoolse cognitieve 
capaciteiten test). Voor afname van 
deze test vragen wij u om schriftelijke 
toestemming. Door het afnemen van 
deze test kunnen we het onderwijs-
aanbod nog beter afstemmen op de 
behoefte van uw kind. Wilt u het toe-
stemmingsformulier uiterlijk 9 okto-
ber weer inleveren bij de groepsleer-

kracht? Bij voorbaat dank! 

 
 
 
 

Voorwoord 
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Van de ver-

keersouders 
Op 22 en 25 september hebben de 
groepen 6 en 7 verkeersles gehad. Ze 
gingen in groepjes van 3-4 kinderen 

rondfietsen. 

We hebben de voorrangsregels laten 
zien. Wanneer heb je voorrang en wan-

neer niet? 

Kinderen vonden dit toch nog moeilijk 
terwijl veel kinderen iedere dag naar 
school fietsen en met deze regels te 
maken hebben. Het is voor de kinderen 
goed wanneer ouders met hun kinderen 
de verkeersregels oefenen tijdens het 
fietsen. Dit leren ze niet alleen tijdens 
de verkeersles of als ze naar de gymles 

fietsen. 

Ook hebben we kruispunten  genomen 
die de kinderen moeilijk vonden en 

uitgelegd hoe je deze moet nemen. 

Vooral in groepjes fietsen is erg gezel-
lig maar de kinderen vergeten daardoor 

wel op te letten. 

Op 14 oktober is het weer tijd voor de 
fietskeuring op school. Willen de kinde-
ren van de groepen 5 t/m 8 zorgen dat 

ze die dag de fiets bij zich hebben? 

De kinderen krijgen voordien nog infor-
matie waar naar gekeken wordt die 
morgen zodat u als ouders dit samen 

met uw kind kunt nalopen. 

Ouders die mee hebben gefietst, be-

dankt voor jullie hulp! 

Groetjes van de verkeerouders. 

 

 

Herfstvakantie 
Van 19  t/m 23 oktober is de school 

gesloten wegens de herfstvakantie.  

Op maandag 26 oktober hopen we el-

kaar weer terug te zien op school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolfoto’s  
In de afgelopen weken zijn er groeps- 
en portretfoto’s van uw kind(eren) 

gemaakt.  

Wij bieden u de gelegenheid deze foto-
s te bekijken en eventueel te kopen. 
Volgende week ontvangt u hierover een 
bericht via basisschoolnet. U kunt dan 
beslissen of u wel of geen foto's wilt 

afnemen.  

De foto's kosten:  

- 1 groepsfoto (13 x 18 cm) €5,00        - 

1 portretfoto (13 x 18 cm) €5,00              

- 2 foto’s 13 x 18 cm €7,50                  - 

8 pasfoto's € 1,00                                       
- elke extra bestelling (10 x 15 cm) 

€0,50 per foto                                                             
- elk ander formaat is in overleg te 
bestellen. De kosten hiervan hangen af 

van de grootte van de foto.  

Indien u één of meerdere foto's wilt 
afnemen, kunt u deze bestellen door 

het nummer van de foto's op  

een envelop te noteren + de naam van 
uw kind(eren) en de groep waarin uw 
kind(eren) zit/zitten. U doet het geld-
bedrag in de envelop en u levert deze 
bij de leerkracht van uw kind(eren) in, 
waarna u uw bestelling zo spoedig mo-

gelijk tegemoet kunt zien.  

U kunt bestellen tot 1 week na datum 

van ontvangst van de mail. 

Ouder-

bijdrage  
Deze week heeft u een 
basisschoolnetbericht ontvangen van 
onze penningmeester met het verzoek 

de ouderbijdrage over te maken.  

Wij willen u vragen dit zo spoedig mo-

gelijk te doen. Bij voorbaat dank! 

 

Naschoolse 

sportactiviteit  
Op donderdag 8 oktober staat weer 
een naschools sportuurtje gepland voor 
de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 
van het Sterrenpalet die van voetbal 
houden. Iedereen die mee wil doen is 
van harte welkom op het plein aan de 

Beukenlaan! 

De leerlingen kunnen zich hiervoor 
opgeven via het mailadres jea-
net@beweegwijs.nl of bij Jeanet Ha-

bers via Basisschoolnet.  

De activiteit begint om 14:30 uur en is 

om 15:30 uur afgelopen. 

 

Even voorstel-

len 
Er rees een plan en daarop heb ik de 
school gebeld. Daar werd mijn idee op 

prijs gesteld! 

Mijn naam is mevrouw Mateman, ge-
huwd, heb kinderen en ook kleinkinde-
ren, dus ben niet zo jong meer. Maar 
toch niet te oud om van kinderen te 
genieten die zo hun best doen en tel-
kens weer oefenen! Kinderen helpen 
met lezen, dat leek mij wel wat. Ja, ik 
heb zelfs al enige oefeningen met ze 
hier op school gehad. Juf Nienke heeft 
met haar leerlingen een begin ge-
maakt. En het verblijf op deze school 
heeft mij goed gesmaakt. Wat mij be-
reft, mag het mer en blijft het niet 

allen bij deze keer. 

Het resultaat… dat zal wel blijken. 

Mevrouw Mateman-Plat 
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Nieuws van de 

MR 
Op 17 september hebben we onze 
eerste medezeggenschapsraad verga-
dering van dit jaar gehad. Deze stond 
voor het eerste deel in het teken van 
afscheid: 5 leden hebben afscheid 
genomen van de MR. Deels omdat we 
het eerste schooljaar een ´voorlopige 
MR´ vormden bestaande uit de voltal-
lige MR van de Driesprong en de vol-
tallige MR van de Willem Sluiter-
school, maar ook omdat deze vijf le-
den allemaal hun termijn er al ruim-
schoots op hadden zitten. Bert Kruis-
selbrink, Hetty Dijkhuis en Annie de 
Vries (oud-Driespongleden), Wouter 
Ormel en Ans Hofstede (oud-Willem 
Sluiterschoolleden) hebben zich alle 
vijf jarenlang ingezet voor zowel het 
Sterrenpalet als haar voorgangers. 
Mede dankzij hun inzet heeft het Ster-
renpalet haar vorm gekregen en kun-
nen vele kinderen hun talenten ont-
wikkelen en als sterren stralen op 
deze school! Alle vijf enorm bedankt 
daarvoor. In de nabije toekomst zul-
len we nog afscheid nemen van Laura 
Schopman die dankzij haar nieuwe 
werkzaamheden als locatiecoördinator  
niet meer deel uit zal maken van de 
MR. Gelukkig blijft Laura nog wel zo-
lang Ineke met verlof is. Zo blijven we 
als MR de prettige ´korte lijntjes´ 

richting directie houden.  

Nu het tweede schooljaar begint, vor-
men we een ´normale´ MR. Daarin 
hebben 2 leerkrachten namens het 
team zitting en twee ouders namens 
de ouders. Bij beide geledingen geldt 
dat er 1 vanuit de voorlopige MR komt 
en 1 nieuw lid is. Maartje Hofstede 
(leerkracht) en Irene Kransen 
(ouderlid) zijn de ´blijvende´ MR le-
den en Erik Wolterink is het nieuwe 
(leerkracht)lid. Het ouderlid wordt 
gekozen uit de kandidaten die zich 
beschikbaar stellen vanuit de ouders. 
Als MR dragen wij met plezier Henkjan 
Hilhorst, vader van Tjidde en Isa, voor 
als nieuw ouderlid. Henkjan, fijn dat 
jij je wilt inzetten voor onze school! 
Eventuele tegenkandidaten kunnen 

zich tot 16 oktober melden bij Irene 
Kransen via kransenirene@gmail.com . 
Bij meerdere kandidaten wordt er 

gestemd. 

We overleggen het eerste deel van 
onze vergadering samen met de MR 
van IKC Juliana. Zodat we als VCO-
scholen gezamenlijk naar de toekomst 
kunnen kijken en van elkaar kunnen 
leren voor wat betreft de onderwijs-
kundige ontwikkelingen en de ontwik-
kelingen van het Integraal Kind Cen-
trum dat beide scholen zijn. We heb-
ben verder onder meer gesproken 
over het schoolplan, de formatie en 
de MR-planning voor het komende 
jaar. Overigens zijn de notulen van de 
MR-vergaderingen op aanvraag in te 

zien. 

Nieuwsgierig naar wat de MR verder 
allemaal betekent voor onze school?  
Kom dan naar de ouderavond op 7 

oktober! 

Met groet, 

Irene Kransen, voorzitter MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaatsen 
Op maandag 9 november gaat het 4 
weken durende Rotor B.V. schaatspro-
ject ‘Blij dat ik glij 2015’ van start 
voor de kinderen uit Eibergen, Rekken 
en Beltrum. De Eibergse Sport Federa-
tie en de Eibergse ijsvereniging gaan 
jaarlijks met de kinderen die zich 
aanmelden uit de groepen 7 en 8 naar 
de ijsbaan Twente in Enschede. Alle 
leerlingen hebben op school de uitno-
digingsbrief meegekregen en kunnen 
zich vanaf nu opgeven voor dit bijzon-
dere sportstimuleringsproject. Het 
totale programma bestaat uit drie 
schaatslessen en één schaatsexamen. 
De lessen vinden plaats op maandag 9, 
16, 23 en 30 november. Het einddoel 
van de schaatscursus is dat de kinde-
ren een schaatsvaardigheidsdiploma 
behalen, zodat de leerlingen voortaan 
verantwoord het ijs op kunnen. Deel-

nemen kost €20,- of €15,- afhankelijk 
of je met de bus gaat of met de auto, 
wil je 4 keer schaatsen huren dan kost 

dat €12,- extra. Daarvoor krijg je de 4 
schaatslessen onder begeleiding van 
goede schaatstrainers, toegang tot de 
ijsbaan, een diploma, de bus/autoreis 
en natuurlijk heel veel plezier op de 
ijsbaan! Inschrijven kan tot 15 okto-
ber. Voor verdere informatie over het 
schaatsproject kunt u terecht bij de 
Sport Federatie Berkelland, Barte-
linksgang 17 te Eibergen. 
www.sportfederatieberkelland.nl Tel: 
0545-476727 E-mail : 

john@sportfederatieberkelland.nl 

 

Jarig 
We feliciteren: 

02-10  Klaas Snijders, conciërge       
02-10  Marlies Gr.Wassink uit groep 6                                                     
05-10  Romy Kruisselbrink uit groep 6            
07-10  Mirthe ten Berge uit groep 4        
07-10  Anouk Hoftijzer uit groep 5            
12-10  Jordy van de Pol uit groep 3               
13-10  Isabella Rab uit groep 7             
14-10  Samuël te Spenke uit groep 5      

14-10  Maurits Nijhoff uit groep 1B 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 

mailto:kransenirene@gmail.com
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Via dierenspeciaalzaak Discus Florijn 
hebben we een mooie aanbieding ge-
kregen voor de aanschaf van een aantal 
vishengels. De hengels zijn inmiddels al 

meerde-
re malen 
gebruikt 
door 
zowel de 
jongere 
als oude-
re kinde-
ren. Er is 
al veel 
vis ge-
vangen, 
naast 
voren-
tjes heb-
ben we 
diverse 
baarsjes en een zonnebaarsje gevan-
gen. Een vismiddagje op de BSO wordt 
bijna een gehele biologieles. Zo leer-
den de kinderen onder anderen welke 
voeding bijvoorbeeld een baarsje of 
vorentje nodig heeft en waarom het 
baarsje zo’n grote bek heeft. Ook kre-
gen ze les in het leren omgaan met het 
materiaal en wat te doen als je beet 

hebt. 

De mooie sterrenwand in onze BSO 
heeft inmiddels plaats gemaakt voor 
een kleurrijke vervanger. Van alle kin-
deren is een portretfoto gemaakt, deze 

hebben we afgedrukt op diverse fel 
gekleurde vellen papier, een mooier 
kunstwerk konden we ons als BSO niet 
wensen! Ook hebben we de BSO opge-
pimpt met een aantal kunstwerken, 
gespoten met graffiti. De kinderen von-
den het geweldig stoer om hiermee aan 

het werk te gaan. 

In het thema herfst is een thematafel 
ingericht. Kinderen hebben hier pad-
denstoelen en egels voor gemaakt, ook 
deze knutsels zijn geweldig mooi ge-

lukt. 

Maandag 28 september vond de eerste 
naschoolse activiteit van Beweeg Wijs 
plaats, het Sterrenpalet voetbaltoer-
nooi. Een groot deel van de BSO kinde-
ren heeft mee gedaan en met veel ple-

zier gespeeld.  

 

Afgelopen periode hebben we diverse grappige, gezellige en vooral plezierige momenten meegemaakt op 

de BSO…  

BSO-report Sterrenpalet 
Het was een leuke en gezellige activi-
teit waarin we naast partijtjes voet-

ballen ook leerden mikken.   

We zijn nog in het zonnetje gezet op 

de “dag van de leidster (leider..)”   

Erg leuk! En hebben die middag samen 
met de kids lekkere aardbeientaartjes 

gemaakt en opgesmikkeld.. 

Voor het aankomende thema haken 
we aan bij het thema van de kinder-
boeken week ‘Raar maar waar’. In dit 
thema komen diverse knutsel- en  
kookactiviteiten aan bod. Hiernaast 
zijn er veel proefjes die we uit gaan 

voeren.  

Tot slot willen wij  een roosterwijzi-
ging voor de aankomende periode 
doorgeven. Ineke, vaste medewerkster 
van VCO Kinderdomein, zal vaker te 
zien zijn op onze BSO. Dit betekent 
dat Robin minder aanwezig zal zijn . 
Achterliggende gedachte is Robin zo 
meer in te zetten om sport en spel te 
stimuleren op de BSO aan de Kette-
rinksteeg.  In de even weken zal Ineke 
op dinsdag aanwezig zijn, in de one-

ven weken op donderdag.  

Bedankt voor het lezen en tot het 

volgende BSO-report! 

Groetjes Ineke, Robin, Danielle en 

Miriam 


