
Nationaal 
Schoolontbijt 

Op woensdag 11 november doen wij 
mee aan het nationaal schoolontbijt.   
Deze ochtend ontbijten alle groepen 
gezamenlijk in de klas. Alles voor het 
ontbijt is aanwezig, daarom hoeft uw 
kind thuis niet te ontbijten.   
De kinderen uit groep 6/7/8 worden 
deze ochtend om 8:15u aan de Huen-
derstraat verwacht. Daar sluiten zij aan 
bij andere groepen, om gezellig met z'n 
allen te kunnen ontbijten. Na afloop 
van het ontbijt, fietsen de kinderen van 
groep 6/7/8 samen met hun leerkrach-
ten naar de Beukenlaan, om daar de 
rest van de dag te vervolgen.  
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Oproep 
Het team van luizenpluizers is dringend 
op zoek naar meer ouders die willen 
helpen bij de controles. Wilt u komen 
helpen of weet u iemand die wil mee-
helpen? Wij zullen er heel blij mee zijn! 
U kunt zich hiervoor opgeven via basis-
schoolnet door een berichtje te sturen 

naar Laura Schopman. 

 

 

Bij het ontbijt wordt rekening gehou-
den met evt. allergieën.  
Wilt u uw kind(eren) deze ochtend het 
volgende in een plastic tas meegeven: 
bord, beker en bestek. Graag voorzien 
van naam! Het fruit en drinken voor de 
ochtendpauze wordt niet verzorgd, dit 
graag zelf aan uw kind(eren) mee ge-
ven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 

                 

 

 

 Finale voorlees-

wedstrijd….………..2 

 

 

 

 

 

 Ontvangst cheque 

Catherine……..…..4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BSO-report………..5 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLqqv-bS-8gCFUKRDwodyfoBfQ&url=https%3A%2F%2Fartmus.wordpress.com%2F&bvm=bv.106923889,d.ZWU&psig=AFQjCNGtng5iZK57RiZUuR2KAvDJ3F5zBA&ust=1446894113072842
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPzNtoDW-8gCFYSKDwodHWoH2g&url=http%3A%2F%2Fwww.schakelleersum.nl%2Fcalendar%2F154290%2Fluizenkammen&bvm=bv.106923889,d.ZWU&psig=AFQjCNGbERVB8QCIblun7snObUAQY


Finale voor-

leeswedstrijd 

Na een zeer spannende dag vol met 
voorrondes van de voorleeswedstrijd 
zijn er uiteindelijk uit elke groep twee 
winnaars gekozen. Zelfs een aantal 
kinderen uit groep 3 hebben deelgeno-

men!  

Dit zijn de groepswinnaars: 

Groep 3:  Hugo Sluiter                        
Groep 4:  Teun en Alyssia                                               
Groep 5:  Willemijn en Kenna                
Groep 6:  Linde en Tjidde               
Groep 7:  Isabella en Merrin               

Groep 8:  Marit en Kim 

Zij gaan aankomende donderdagavond 
12 november in de finale tegen elkaar 
strijden. De finale vindt plaats op de 
bovenbouwlocatie (Beukenlaan 1). Van-
af 18.45 uur staat de koffie, thee en 
ranja klaar. Stipt om 19.00 uur start de 
finale. De verwachting is dat het tussen 

20.00 en 20.30 uur afgelopen is. 

Een jury maakt aan het eind van de 
avond de winnaars van elke groep be-
kend. Tevens gaat de winnaar van 
groep 8 ons vertegenwoordigen bij de 
finale van de regionale voorleeswed-

strijd. 

U komt toch ook om de ontknoping van 

de voorleeswedstrijd mee te maken? 

 

 

Ter herinnering 
● De kinderen van de groepen 0 t/m 4 
hebben vrijdag 20 en maandag 23 
november vrij i.v.m. een lang week-
end. Iedereen een heel fijn weekend 

toegewenst ! 

● Op dinsdag 24 november zijn er 10-
minuten-gesprekken voor groep 4. U 
ontvangt hiervoor een uitnodiging via 
basisschoolnet. Voor de overige groe-
pen zijn er geen gesprekken.          
Voor ouders van de kleutergroepen is 
er altijd de gelegenheid om een af-
spraak na schooltijd te maken als u 
tussendoor wilt weten hoe het met uw 
kind gaat. De eerstvolgende 10-
minuten-gesprekken voor groep 1-2 

zijn begin februari. 

● Op zaterdag 14 november arriveert 

de Goedheiligman weer in Nederland 

 

 

Bijzondere 

gymtijden 
● Op donderdag 26 november is er 
Pietengym in de Pickerhal. De kinderen 
van de groepen 1-2 zijn dan van 9:00 – 
10:00 uur en de kinderen van de groe-
pen 3-4 van 10.30 – 11.30 uur in de 
Pickerhal. De groepen 5, 3 en 6 hebben 
gymles op de normale gymtijden. De 
kinderen van groep 8 helpen en bege-
leiden die dag de kinderen van groep 1-
2 en de kinderen van groep 7 de kin-

deren van groep 3-4. 

● Op 19 november en 3 december 
krijgen de kinderen van de groep 3 t/m 
6 judolessen onder de gymles. Wij ad-
viseren de kinderen lange mouwen aan 
te trekken.                                      
Groep 7 gymt die dag met groep 8 mee 
en de kinderen worden om 8.15 uur in 

de gymzaal van de Pickerhal verwacht. 

 

KinderKerk 
Zondagmorgen 15 november is er weer 
een kinderviering voor de kinderen in 

de leeftijd van 2 – 8 jaar. 

De dienst begint om 11.00 in de Anto-
niuskerk , Lindevoort 20 in Rekken en 

zal ongeveer een half uur duren. 

Het thema voor deze kinderviering is: 
”We danken God voor alle mooie din-

gen !” 

Na afloop van de viering is er ranja met 
iets lekkers voor de kinderen en voor 

de volwassenen is er koffie/thee. 

 

 

 

 

 

Meester Tobias 
Meester Tobias werkt nu al een paar 
weken 50% op therapeutische basis. 
Hij is begonnen met ondersteunend 

werk op de ochtenden. 

Het gaat iets beter met hem. de vol-
gende afspraken zijn gemaakt met de 

arboarts. 

Meester Tobias gaat op dinsdag en 
woensdag beginnen in groep 7 en op 
donderdag en vrijdag valt Joyce nog in 
in groep 6. Dit betekent dat meester 
Tobias de komende weken 50% gaat 
werken. Dit betekent ook dat we af-
scheid gaan nemen van meester Jan. 
Want ook juf Marian komt volgende 
week donderdag terug. We vinden het 
erg fijn dat meester Jan het verlof van 
juf Marian heeft opgevangen en ook de 
dagen van meester Tobias. Vrijdag 
neemt meester Jan afscheid in de 

groep.  

 

Terugkeer 
Met ingang van deze week heeft juf 

Micha haar lestaken weer op gepakt.  

Volgende week keert juf Marian terug 

om haar lestaken weer op te pakken.  

Fijn, Micha en Marian! Wij wensen 
jullie weer veel succes en plezier bij al 
het werk dat jullie voor de kinderen en 

het Sterrenpalet doen!   

 

Bedankt 
Stéphanie en Jan, bedankt voor al het 
invalwerk dat jullie in de afgelopen 
periode hebben gedaan waardoor de 
lessen op voortreffelijke wijze door 

konden gaan! 

 

 

6 NOVEMBER 2015 NUMMER 5 2 



Plusklas  

Vanuit het bestuur is een organisatie 
geregeld die de plusgroep gaat overne-
men.  
Het bureau Doumée geeft al een tijdje 
les aan een plusgroep in Enschede en 
weken onze plusgroep draaien. Dit 
bureau is gespecialiseerd in de begelei-
ding van begaafde /hoogbegaafde kin-
deren.  
De plusgroep gaat beginnen van 8.15-
9.45 aan de Beukenlaan. Na de kerstva-
kantie wordt gekeken of de maandag 
een handige dag blijft of dat het de 
donderdagochtend wordt.  
Op de website van Doumée is meer 
informatie vinden: http://

www.doumee.nl/ 

 

Even voorstel-
len 

Mijn naam is Rolinda Veldkamp en ik 
geef sinds afgelo-
pen maandag les 
aan een aantal 
kinderen uit 
groep 6-8 plus-
groep. Ik kom uit 
Enschede en ben 
gespecialiseerd in 
het begeleiden 
van verrijkings-
groepen en doe 
daarnaast  gaat 
vanaf maandag 1x 

in de twee   
nog individuele begeleiding van hoog-
begaafde kinderen en hun ouders en 
leerkrachten. Ik doe dat vanuit mijn 
praktijk Doumée (www.doumee.nl). 
De plusgroep van het Sterrenpalet 
komt 1 keer in de 14 dagen bij elkaar. 
Doel van deze morgen is met name 
Leren Leren. Omdat de kinderen in de 
plusgroep over het algemeen vrij mak-
kelijk kunnen leren in de klas, zie je 
vaak dat er, als ze wat ouder zijn, pro-
blemen kunnen ontstaan op het gebied 
van leren. Doordat ze bijvoorbeeld nog 
weinig te maken hebben gehad met 
stof die echt te moeilijk voor hen is, 
weten ze ook niet hoe ze dit moeten 
aanpakken. Je ziet dan vaak dat er een 
lage frustratiegrens is en ze het bij-
voorbeeld moeilijk vinden om door te 
zetten. Dit zijn zaken die we in de 
plusgroep onder andere willen leren. 
Met uiteindelijk als doel dat je, ook als 
leren je gemakkelijk afgaat, met de 
juiste vaardigheden van de basisschool 
afkomt. 
Met vriendelijke groet, 

Rolinda Veldkamp 

 

Welkom 
In groep 1-2B verwelkomen we Ties 

Gesing en Jeremy Geelink.  

Welkom op het Sterrenpalet en heel 

veel plezier bij ons op school!  

 

Jarig 
We feliciteren: 

08-11  juf Marian uit groep 7                
11-11  Sil Wissink uit groep 6              
12-11  Fleur Meersma uit groep 5       

19-11  Lise Brons uit groep 2B 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 

 

 

 

 

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  Minet-

te Onnink 

 

Van de ver-

keersouders 
Woensdag 28 oktober hebben we de 
hercontrole gedaan van de fietsen die 

nog niet waren goed gekeurd. 

Er zijn 22 fietsen van de 25 gecontro-
leerd, daarvan hebben er 10 alsnog 

een OKÉ-sticker gekregen. 

De overige 12 fietsen waren helaas nog 
niet in orde, wij hopen dat u als ouder 
hiervoor uw verantwoordelijkheid 
neemt. Uiteindelijk gaat het om de 

veiligheid van uw kind. 

Op dinsdag 3 november heeft groep 4 
verkeersles gehad. Daarvoor hadden 
we een oude, kapotte fiets bij Tem-
mink Tweewielers geleend om te kun-
nen laten zien wat er allemaal niet in 

orde was met deze fiets. 

We hebben het kaartje gebruikt dat ze 
ook kregen bij de fietscontrole en zo 
konden ze dan zelf aankruisen wat er 

wel goed was. 

Later hebben we ook nog naar een 
goede fiets gekeken en nu mochten de 
kinderen zelf kijken en proberen of 

alles goed was. 

Tot slot gingen we het papierhok in 
waar allemaal reflectoren hangen en 
waar  een fiets stond waar we met 
lampjes op konden schijnen.  Zo heb-
ben we geleerd waarom het zo belang-
rijk is om reflectoren op je fiets te 
hebben en ook waarom het zo belang-
rijk is dat je goed zichtbaar bent als 
het donker is. En het was stiekem ook 
wel een beetje spannend zo samen in 

het donker. 

Groetjes de verkeersouders. 
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Ontvangst    
Cheque voor 

Catherine 
Dinsdag 27 oktober is Walter Hobel-
man van UCCF gekomen om de cheque 
in ontvangst te nemen. Eerst is hij aan 
de Huenderstraat geweest, daarna 
aan de Beukenlaan om alle kinderen 
te bedanken voor hun inzet. Hij was 
blij verrast dat er een bedrag van EUR 
750,00 op stond. Deze gaan ze gebrui-
ken voor het bouwen van een school 

voor vervolgonderwijs. 

 

Bezoek aan de 

boer  
Vrijdag 30 oktober zijn we met de 
leerlingen van groep 5 naar de boer-
derij van de familie Groot Wassink in 

Rekken geweest.  

Het was een leuke en interessante 
excursie. Heel leuk was het dat er de 
volgende dag een mooi artikel in de 
Tubantia stond. Deze is ook te vinden 
op de Facebookpagina van Superboer: 
https://www.facebook.com/

superboer5/  

 

 

 

 

 

De kinderen konden meedoen aan een 
tekenwedstrijd en daar hebben ze 

allemaal gretig aan mee gedaan. 

Daarmee heeft Sven een prijs gewon-
nen en die heeft hij vandaag in ont-
vangst mogen nemen. Sven, van harte 

gefeliciteerd! 
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In de herfstvakantie hebben we diverse 
activiteiten gedaan. We zijn onder an-
dere bezig geweest met een natuurlij-
ke knutsel. De kinderen hebben buiten 
bladeren, takken en ander natuurlijk-
materiaal gezocht en binnen op een vel 
papier geplakt. Zo hebben ze hun eigen 
boom, egel of een eigen creatie ge-

knutseld. 

Ook hebben we een spelletje met geu-
ren gespeeld. De kinderen werden ge-
blinddoekt en kregen een aantal potjes 
met bepaalde geurtjes onder hun neus. 
De deelnemers kregen voor elk goed 

genoemde geur een punt. 

Van al dat knutselen, spelen en kletsen 
kregen de kinderen flinke honger. Als 
culinaire activiteiten hebben we onder 
andere roereieren gebakken en gevulde 

tomaten gemaakt. 

Na de herfstvakantie was het thema op 
de BSO  Halloween. Tijdens dit thema 
hebben we onder andere geschminkt, 
spookjes geknutseld, kleurplaten inge-
kleurd en vingers met bloed (knakworst 
met ketchup) en hagedissenogen 

(gevulde eieren met olijven) gegeten. 

De aankomende weken staan in het 
teken van RECYCLE. Met materialen als 
melkbussen, wc-rolletjes, ranja fles-
sen, knopen, potjes etc. gaan we leuke 
knutselwerkjes maken. Ook hebben we 
al een leuk recycle-sorteerspel met 

stagiaire Nikae gespeeld. 

Miriam heeft deze week de kinderen 
verteld over de nieuwe uitdaging die ze 
per 1 januari aangaat.                         
Ze heeft een baan aangenomen bij een 
kinderdagverblijf in Lichtenvoorde. 
Voor de kerstvakantie zal ze afscheid 

gaan nemen van alle kinderen. 

Mocht u nog knutselmateriaal voor de 
BSO hebben, dan houden wij ons aan-

bevolen. 

Tot de volgende BSO-Report 

Groet,                                             

Danielle, Ineke, Miriam en Robin 

In de herfstvakantie hebben we diverse activiteiten gedaan. We zijn onder andere bezig geweest met een 

natuurlijke knutsel... 

BSO-report Sterrenpalet 

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet even-
eens de activiteitenkalender van no-

vember.  

Leuke uit-

spraak: 
Groep 4 loopt van de gym terug naar 
school. Er staat een Abraham in de 
tuin. Merkt een van de leerlingen op: 
“Hé, ik denk dat daar een opa is ge-

boren!” 


