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Meester Tobias 
Sinds deze week heeft meester Tobias 
zijn werkzaamheden in groep 6 op de 
donderdag hervat. Vanaf 14 december 
pakt hij zijn werkzaamheden weer 
volledig op. Fijn dat je terug bent 

Tobias! 

 

Herinnering 
De kinderen van de groepen 1 en 2 

zijn morgen vanaf 10 uur vrij. 

 

Basketbaltoer-

nooi 
Op woensdag 9 december is het bas-
ketbaltoernooi. Van onze school doen 

er 2 teams aan mee. 

De kinderen die hieraan meedoen, 
mogen hun brood op school eten, 
daarna vertrekken we om 13.00 uur 
gezamenlijk op de fiets. Het is handig 
om extra eten en/of drinken mee te 
nemen. Natuurlijk zijn er ook suppor-
ters nodig langs de lijn. Komt u ze 

aanmoedigen? 
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Kerstkaarten 
Het is een traditie geworden dat veel 
kinderen in de tijd vóór kerst vele 
kaartjes uitdelen aan klasgenoten, 
vrienden en vriendinnen en leerkrach-
ten. Dit uitdelen is in die dagen, vaak 
in het begin van de ochtend, een hele 
“happening”. Sommige kinderen vallen 
“buiten de boot” doordat zij geen of 
slechts enkele kaarten krijgen. (Wie 
heeft de meeste kaartjes?...) Ook kan 
deze “kaartenactie” leiden tot een 
zich verplicht voelen (kinderen en/of 
ouders) om ook mee te doen. In ver-
band hiermee doen we het volgende 
voorstel:                                                
In de tijd vóór kerst is er in elke groep 
een plek waar ieder kind een kaart kan 
ophangen die bestemd is voor de hele 
groep. Mocht u met uw kind(eren) toch 
kerstkaarten willen versturen aan klas-
genoten, dan willen wij u vragen hier-

voor de huisadressen te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep 
Er staat al een aantal weken een buggy 
in de hal van de locatie Huenderstraat. 

Wil de eigenaar deze ophalen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed doel 
Hallo ouders en kinderen van het Ster-

renpalet, 

Het is enige tijd geleden dat we elkaar 
hebben gesproken! Wij, familie Wali, 
en stichting Peruin, zijn bezig om spul-
len te verzamelen voor de vluchtelin-

gen in Irak zelf. 

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld 
kleding, schoenen, speelgoed of bij-
voorbeeld een vrijwillige bijdrage van 

een euro voor de verzendkosten. 

Mocht u spullen over hebben dan kunt 
u deze brengen naar school om samen 
met ons de vluchtelingen in Irak te 
helpen. De spullen kunnen bij Mark 
ingeleverd worden en dit kan tot de 

kerstvakantie. 

Met vriendelijke groeten,                     
Familie Wali                                 

(ouders van Renwar vorig jaar groep 8) 

Kerstviering 

2015 
Op donderdagavond 17 december 

vindt de kerstviering plaats. 

De groepen 1 t/m 5 in de klas worden 
van 18.45 tot 19.30 aan de  Huender-

straat verwacht. 

De groepen 6 t/m 8 in worden van 
18.30 tot 19.15 uur in hun klas aan de 

Beukenlaan verwacht. 

De groepen van de Beukenlaan ver-
trekken om 19.15 uur vanaf de Beu-
kenlaan naar de Huenderstraat om 
samen met groep de groepen 1 t/m 5 
op het plein de kerstviering af te slui-
ten. We zingen samen een aantal 

kerstliederen. 

Voor ouders, die dat willen, is er gele-
genheid om tijdens de kerstviering 
gezellig samen een kopje koffie, thee 
of glühwein te drinken bij de vuurkor-

ven op het plein aan de Huenderstraat.   

Na de kerstzang van de kinderen kunt 
u dan naar huis gaan of nog even nage-
nieten samen met de kinderen. Er zul-
len een aantal kinderen kerstliedjes op 

instrumenten spelen. 

Belangrijk:  

De kinderen van de Beukenlaan fietsen 
onder begeleiding in het donker naar 
de Huenderstraat. dit kan alleen als 
elk kind goede verlichting op de fiets 

heeft. Voor hesjes wordt gezorgd. 
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Welkom 
In groep 1A verwelkomen we Line 

Maarssen en Annemarie Groot Wassink.  

Allebei van harte welkom op het Ster-
renpalet en heel veel plezier bij ons op 

school! 

 

Jarig 
We feliciteren op: 

04-12  Ires Navis uit groep 5                  
07-12  Gijs Koster uit groep 3                  
07-12  Jeremy Geelink uit groep 1B              
08-12  Janice Waning uit groep 1B               
09-12  Linde Sluiter uit groep 6                 
11-12  Robin ter Maat van  Beweeg Wijs            
en de BSO                                                  
11-12  Willemijn Koenders uit groep 5      
13-12  Julian Vaags uit groep 1B                 
17-12  Melina Wensing uit groep 1B               
17-12  Line Maarssen uit groep 1A              
17-12  Annemarie Groot Wassink uit 
groep 1A                                                     

17-12  Dani Klein Tuente uit groep 1B 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

De Kids Talent 
Show 

Volgend jaar op 13 januari 
(woensdagmiddag van 14:00 - tot 
16:30) organiseert het Klein Begin uit 
Borculo een Kids Talent Show. De Kids 
Talent Show wordt een programma 
waarbij alle kinderen van alle basis-
scholen uit Berkelland zich kunnen 
opgeven om een act te doen tijdens de 
Kids Talent Show. Dat mag zijn: zin-
gen, dansen, jongleren, drummen, 
hoepelen etc. etc. Ze mogen hun act 
presenteren aan alle ouders, broertjes, 
zusjes en alle andere geïnteresseer-
den. En uiteraard zal er een deskundi-
ge jury aanwezig zijn om de acts te 
beoordelen, waaronder de burgemees-

ter van Berkelland, Joost van Oostrum. 

Heb je hiervoor interesse? In de bijlage 

vind je meer informatie. 

 

 

Even voorstel-

len 
Hallo lezer, 

Mijn naam is Sacha 
Barts, ik ben 16 jaar 
oud en ik woon in Ei-
bergen. Ik doe de mbo
-opleiding Pedagogisch 
werk niveau 4 op het 
Graafschap College in Groenlo en ik zit 
in mijn eerste jaar. Voor deze oplei-
ding heb ik een stageplek gevonden 
binnen jullie IKC. Tot het einde van 
het schooljaar ben ik te vinden op de 
BSO. Na de driejarige MBO-opleiding, 
wil ik graag HBO gaan doen. Verder 
voetbal ik bij Sportclub Rekken en 
werk ik bij de Hema in Eibergen. Ik 
weet al bijna mijn hele leven dat ik 
later met baby’s/kinderen wil gaan 
werken, dus deze opleiding past echt 

bij mij! 

Sacha Barts 
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Afgelopen weken stonden in het teken 
van het thema van recyclen en sinter-
klaas. De kinderen gebruikten diverse 
(recycle) materialen om onder andere 
stoomboten van te maken.  Zo werden 
melkbussen, wc rolletjes en doosjes 
van eieren gebruikt.  Ook hebben de 
kinderen een piet, een stoomboot en 
een sinterklaas inclusief Amerigo gete-
kend en geverfd.  Alle kunstwerken 
zagen er erg gaaf uit en konden goed 
gebruikt worden ter aankleding van 

onze BSO.  

Stagiaire Nikae heeft een recycle-
estafette met de kinderen gespeeld. 
Hierbij moesten ze diverse soorten 
afval van elkaar scheiden in een race 
tegen elkaar. Ook hebben we diverse 

Beweeg Wijs spelletjes gespeeld.  

Als culinaire activiteiten hebben we 
diverse lekkernijen gemaakt. We heb-
ben pepernoten gebakken, zwarte pie-
ten koekjes gemaakt en een overheer-

lijke pepernoottaart.  

Ook zijn diverse pieten afgelopen week 
op onze BSO geweest. We hebben op 
maandag, dinsdag en donderdag choco-
lade letters gezocht. De gevonden let-
ters vormden samen een woord. Dit 
woord was een hint naar waar de pak-
jes verstopt lagen. Op maandag kwa-
men we uiteindelijk bij het schuurtje 
van de kleuters uit, hier lag een pakje 
in een kruiwagentje. We kregen een 
kassa voor in het BSO-winkeltje. Op 
dinsdag lagen pakjes verstopt in groep 
3, deze keer waren het strijkkralen en 
diverse vormpjes. Op donderdag stond 
een hele grote verrassing te wachten, 
een super gave voetbaltafel stond klaar 

in het papierhok! 

Tot het volgende BSO Report! 

Groetjes, Miriam en Robin 

Afgelopen weken stonden in het teken van het thema van recyclen en sinterklaas. De kinderen gebrukten 

diverse (recycle)materialen om onder andere stoomboten van te maken... 

BSO-report Sterrenpalet 

Fijne Sinter-

klaas! 
Wij wensen iedereen een fijne Sinter-

klaas toe! 

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet even-
eens de activiteitenkalender van de-
cember en een flyer betreffende de 

Kids Talent Show.  


