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Wijziging gymtij-

den a.s. maandag 
In verband met het lange weekend van de 
onderbouw, gaat groep 5 maandag van 9:00 
uur tot 10:00 uur gymmen. U kunt uw 
kind om 14:15 uur op school ophalen i.p.v. 

bij de Pickerhal. 

 

Uitnodiging 10-
minuten-

gesprekken 
Dinsdag 24 november zijn de 10-minuten-
gesprekken voor groep 4.  U heeft via basis-

schoolnet inmiddels een uitnodiging gehad. 

Tien minuten voor aanvang van de gesprek-
ken liggen de schriften van uw kind ter in-

zage in de gang. 

 

Schoen zetten 
Dinsdag  24 november mogen alle kinderen 

hun schoen zetten. 

We gaan die dag extra veel zingen, hopen 
dat de luisterpieten het horen en onze 

school weten te vinden. 

Willen de kinderen van de groepen 1-2 en 
4 die dag  een oude schoen of laars mee 
naar school nemen ?  De kinderen van groep 

3 maken zelf een schoen. 

Voorwoord 

                 Het  Letterpalet 
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Sinterklaas 
Op 4 december viert Sinterklaas  zijn 
verjaardag bij ons op school. We ver-
wachten hem rond 8.15 uur aan de 
Huenderstraat. U bent van harte wel-
kom bij de ontvangst. Ook de kinderen 
van de groepen aan de Beukenlaan 
komen die dag eerst naar de Huender-
straat. (In verband hiermee is het de 
bedoeling dat de surprises op donder-
dag 3 december mee naar school ge-
bracht worden.) Nadat we met z’n 
allen Sint en zijn pieten hebben ont-
vangen, fietsen de kinderen gezamen-
lijk terug naar de Beukenlaan. Eerst 
gaat Sint naar de kleutergroepen, 
waarbij ook de ouders van de kleuters 
van harte welkom zijn. Van 8.30 – 9.15 
uur is Sinterklaas in groep 0/1/2A en 
staat er voor de ouders van groep 
0/1/2B koffie en/of thee klaar in de 
hal. Van 9.15-10.00 uur is Sinterklaas 
in groep 0/1/2B en is er voor de ouders 
van groep 0/1/2A gelegenheid om een 
kopje koffie/thee te drinken. Helaas 
kunnen er geen broertjes of zusjes bij 
het feest zijn, mede i.v.m. de beperk-
te ruimte. We willen u vragen geen 
foto’s te maken, omdat Mirjam dit in 
de groepen doet. Na het feest zijn de 
foto’s te downloaden via onze website. 
Na zijn bezoek aan de kleutergroepen 
gaat Sinterklaas naar de groepen 3, 4 
en 5 en na de lunchpauze brengt hij 

ook een bezoek aan de Beukenlaan.  

Zoals eerder bekend gemaakt zijn de 
kleuters om 10 uur vrij. De overige 
groepen hebben op de normale tijd 

vrij.  

 

 

 

 

 

 

Ter herinnering 
Op donderdag 26 november is er Pie-
tengym 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 begeleiden 
die dag de kin-
deren van groep 
1-2 en de kinde-
ren van groep 7 
de kinderen van 

groep 3-4.  

 

Kerstfeest 
Wij vieren het kerstfeest op donder-
dagavond 17 december. Houdt u deze 
avond alvast vrij? Nadere informatie 

volgt zo spoedig mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

Basketbaltoer-

nooi 
Op woensdag 9 december is het bas-
ketbaltoernooi. De kinderen van de 
groepen 5, 6, 7 en 8 kunnen zich hier-

voor opgeven bij hun leerkracht. 

De kinderen die hieraan meedoen, 
mogen hun brood op school eten, daar-
na vertrekken we om 13.00 uur geza-
menlijk op de fiets. Het is handig om 
extra te eten en/of drinken mee te 
nemen voor na de wedstrijd. Natuur-
lijk zijn er ook supporters nodig langs 

de lijn. Komt u ze aanmoedigen? 

 

Ouderbijdrage 
Het is heel verrassend en fijn hoeveel 
mensen de ouderbijdrage al hebben 
voldaan! Mocht u de bijdrage nog niet 
betaald hebben, dan willen wij u vra-
gen dit zo spoedig mogelijk te doen. 

Bij voorbaat dank! 
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Mark en Martin hebben samen een enorm leuke boot voor de kleutergroepen  

gemaakt. De kinderen beleven hier veel plezier aan. 
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Finale voor-
leeswedstrijd 

2015/2016 
De voorleeswedstrijd was weer begon-
nen. 2 weken terug hebben de klassen 
groep 3 tot en met 8 de voorrondes in 
de klas gehouden. Uit elke klas zijn er 
2 door gegaan naar de finale behalve 
in groep 3 want daar was er maar een-
tje, en dat is heel knap want in groep 
3 leer je pas lezen. In groep 3 was dat 
Hugo. In groep 4 waren dat Teun en 
Allysia. In groep 5 waren dat Kenna en 
Willemijn. In groep 6 waren dat Tjid-
de en Linde. In groep 7 waren dat 
Isabella en Merrin. En in groep 8 wa-
ren dat Marit en Kim. De finale werd 
gehouden en iedereen ging dan een 
stukje voorlezen voor ons publiek en 
de jury. Daarna ging de jury vergade-
ren. Het werd echt heel spannend van 
groep 4 heeft gewonnen: Teun. Van 
groep 5 heeft gewonnen: Willemijn. 
Van groep 6 heeft gewonnen: Tjidde. 
Van groep 7 heeft gewonnen: Merrin. 
En van groep 8 was het nog wel het 
spannendst want wie hier van won 
ging de school vertegenwoordigen in 
de bibliotheek en de winnaar is: …
Kim. De jury vond het erg moeilijk om 
te kiezen op het laats kregen alle kan-
didaten nog een cadeautje en de win-
naars kregen nog een oorkonde. Ieder-
een heeft het echt super goed ge-

daan. 

Groetjes,                                            

Marit en Kim 

 

 

 

 

Terugblik      
nationaal 

schoolontbijt 
Woensdagochtend 11 november heb-
ben we met alle leerlingen genoten 
van een lekker ontbijt. Dit gebeurde 
op initiatief van de organisatie van 
Het Nationaal Schoolontbijt om het 
belang van een goed, dagelijks ontbijt 
te onderstrepen. Dit ontbijt is mede 
mogelijk gemaakt door de Albert He-
ijn. Wij willen hen en alle ouders die 
hebben geholpen bij de voorbereiding 
of op de dag zelf heel hartelijk bedan-

ken! 
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Fietsverlich-
tingsactie "IK 
VAL OP" 2015-

2016 
Vanaf 15 november 2015 starten Ach-
terhoek Oost-breed 
de fietsverlichtingscontroles. Deze c
ontroles sluiten aan bij de "Ik val op" 
-campagne van de provincie. (ROV-

Oost)  

Daarbij worden jongeren en jongvol-
wassenen extra gecontroleerd omdat 
is gebleken dat deze groep de verlich-
ting het vaakst niet in orde hebben. 
Doel van de campagne is dan ook om 
er voor te zorgen dat deze jongvol-
wassenen hun fietsverlichting in orde 

maken.   

Tot 01 december 2015 is dit nog een 
actie waarbij fietslampjes uitgedeeld 
kunnen worden bij waarschuwingen 
voor defecte of niet in werking zijnde 
verlichting. Daarna zal er worden be-

keurd. 

 

Welkom 
In groep 1-2B verwelkomen we Janice 
Waning, Jeremy Geelink, Dani Klein 

Tuente en Milan de Bruin. 

Allemaal van harte welkom op het 
Sterrenpalet en heel veel plezier bij 

ons op school!  

 

Even voorstel-

len 1  

Hallo allemaal, 

Ik wil me graag 
even voorstellen 
aan jullie omdat 
ik nu net 2 we-
ken stage loop 
bij het Sterren-
palet. Ik ben de stagiaire van groep 3 
tot februari en daarna ga ik naar de 
kleuters. Ik ben Fleur Beuting, en ik 
ben 20 jaar oud, en ik woon vlakbij de 
school in Eibergen. Ik zit op het Graaf-
schap College in Groenlo waar ik eer-
ste jaar student pedagogisch mede-
werkster niveau 3 ben. Mijn hobby’s 
zijn: dansen, zingen, puzzelen, leuke 
dingen met mijn vriend doen en met 
mijn vriendinnen. Ik heb 14 jaar gele-
den tot aan groep 4 zelf ook op het 
Sterrenpalet gezeten toen heette de 
school nog: Willem Sluiterschool. Ik 
heb heel erg zin in mijn stagetijd op 
het Sterrenpalet. Ik hoop hier veel te 
leren en een leuke tijd te beleven 
met de kinderen. Hopelijk zien we 
elkaar gauw op het Sterrenpalet.               

Groetjes Fleur Beuting 

 

Even voor-

stellen 2 

Hallo, 

Mijn naam is Kris Wonnink 
en ik woon in Eibergen. 
Daar woon ik samen met 
mijn ouders, broertje en 
zusje.  Ik zit in Groenlo op 

school en volg de opleiding onderwijs-
assistent, daarvoor ga ik stage lopen 
op deze school op dinsdag en woens-
dag in groep 1/2 B  tot het einde van 
het schooljaar. In november ben ik 17 
jaar geworden en werk bij de Marskra-
mer in Eibergen. Ik hou heel erg van 
gezelligheid en vind het daarom ook 
heel erg leuk om in het weekend iets 

leuks te doen met vriendinnen.    

Kris Wonnink 

 

 
 
 
 

Jarig 
We feliciteren: 

25-11  Annie de Vries, leerkracht van 
groep 6                                            
28-11  Ties Gesing uit groep 1B          
02-12  Amber Vrieze uit groep 8             
02-12  Britt Huinink uit groep 4                  
Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

Fijn (lang) 

weekend! 
We wensen iedereen een heel fijn 
weekend, in het bijzonder de leerlin-
gen van groep 1 t/m 4 voor wie dit 

weekend extra lang is! 

 

NB 
Het volgende Letterpalet verschijnt 
op donderdag 3 december in verband 
met het Sinterklaasfeest de volgende 

dag. 

 


