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Verrassing 

voor Catherine 
Na de Kerstvakantie werden we ver-
rast door vier kinderen die extra geld 

kwamen brengen voor Catherine.  

Maaike, Elsbeth , Frederiek en Wille-
mijn Koenders hebben de dagen voor 
Kerst muziek gemaakt voor de Plus 
markt. Ze hebben daar  een bedrag 

van € 83,64 mee opgehaald.  

Dames Koen-
ders,  bedankt!! 
Wat leuk dat 
jullie dit bedrag 
aan Catherine 

willen schenken.  

Voorwoord 
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Uitnodiging   
10-minuten-

gesprekken 
Op woensdag 10 februari en/of don-
derdag 11 februari vinden de 10-
minuten-gesprekken plaats. U zult 
hiervoor in de loop van volgende week 
een uitnodiging ontvangen van de 
leerkracht(en) van uw kind(eren) via 
Basisschoolnet. Aanmelden kan t/m 
maandag 1 februari.                       
Hierin leest u hoe u voor de 10-

minuten-gesprekken kunt maken. 

Voor als u 2 kinderen in dezelfde klas 
heeft: u ontvangt extra info in de op-

gavemail. 

 

 

Kinderraad 
De Kinderraad is weer bij elkaar ge-
weest. Er zijn veel onderwerpen be-
sproken zoals: stoepkrijten doen wij 
op de grond; Plusklas liever niet onder 
gymles; pesten is niet toegestaan; 
liever geen combiklas en nog veel 

meer schoolzaken. 

Stap zo nu en dan uit je 
comfortzone. 
Alleen dan kun je    
nieuwe dingen ervaren 
en groeien.  

(Brian Tracy) 



Wilt u vooral de data van 4 maart en 25 
mei voor de kramen vast noteren? De 
precieze tijden volgen nog, maar deze 
zullen in ieder geval de ochtenden be-

treffen.   

 

Zoals ook in de brief vermeld staat:  

Om goed in kaart te brengen wat de 
opbrengsten van dit project zijn, wil-
len we ouders van kinderen in groep 1 
tot en met 6 graag uitnodigen voor een 
onderzoek.  
Zou u nu en over twee jaar een korte 
vragenlijsten van 10 minuten willen 
invullen? Dit kan online via de volgende 
link:  Vragenlijst evaluatie Achterhoek 
in Beweging (Ctrl-toets indrukken + 
tegelijk op de link klikken) of typ:  
https://nl.surveymonkey.com/

r/5DYY6T3. 

Wij zouden het zeer waarderen als u 
deze korte vragenlijst zou willen invul-

len. Bij voorbaat dank!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spetterende 
afsluiting van 

dit schooljaar 
Krijgen we hier nu al informatie over, 
zult u zich misschien afvragen? Het is 
hiervoor inderdaad nog een beetje 
vroeg,  maar om rekening te kunnen 
houden met de afsluiting van dit 
schooljaar in uw agenda, stellen we u 
hiervan toch al vast graag op de hoog-
te. Het gaat om een project dat we 
met de hele school doen op donderdag 
14 juli. Overdag treffen de kinderen de 
voorbereidingen voor een afsluiting (in 
het Openluchttheater), waarvoor ou-
ders, broertjes/zusjes en opa’s en  
oma’s allemaal uitgenodigd zijn! De 
dag wordt georganiseerd in samenwer-
king met een organisatie. In verband 
hiermee kan de afsluiting niet ’s 
avonds plaatsvinden, maar wordt deze 
gehouden aan het eind van de middag, 
waarschijnlijk van 15.30 – 17.30 uur. 
Zou u erbij kunnen zijn? We hopen dat 
u deze tijd in uw agenda kunt 
‘blokken’. Wat we gaan doen houden 
we nog geheim, maar we kunnen u wel 
beloven dat het een spetterende afslui-
ting wordt. Meer informatie volgt in de 

komende tijd.  

Beweeg Wijs 

en… Leef Wijs! 
Tijdens het info-uur in juni 2015, 
waarin we ook een vooruitblik deden 
op dit schooljaar, hebben we bij de 
schoolontwikkelingen ook genoemd, 
dat we in aansluiting op Beweeg Wijs, 
ook wilden gaan werken met Leef 
Wijs. Nadat in de afgelopen maanden 
hiervoor de nodige voorbereidingen 
zijn gedaan, gaan we hier binnenkort 
mee beginnen. Leef Wijs  is een  on-
derdeel van het project “Achterhoek 
in Beweging: gezonde jeugd”. Door het 
programma Leef Wijs leren onze kinde-
ren  al op jonge leeftijd wat  gezonde 
voeding is en dat het leuk en goed is 
om veel te bewegen, passend bij een 
‘gezonde school’, zoals we nastreven 
dat te zijn. Voor uitgebreide informa-
tie verwijzen we u naar het 
‘nieuwsbericht voor ouders’ over Leef 

Wijs als bijlage bij dit Letterpalet.  

 

Daarop aanvullend willen we hieronder 
vast wat praktische informatie en data 
doorgeven, zodat u deze op tijd heeft: 
In de periode tot de zomervakantie 
gaan we aan de slag met twee blokken 
die gaan over gezonde voeding. Elk 
blok wordt gestart met een oriëntatie-
les in elke klas door een Leef Wijs-
deskundige. De week erop staat er een 
informatiekraam in de hal voor u als 
ouder met informatie over het thema. 
Tevens zouden we dan graag samen 
met u aan de slag gaan om iets lekkers 
en gezonds voor de kinderen te maken, 
passend bij het thema. Vervolgens 
gaan de leerkrachten de weken erop 
zelf aan de slag met de lessen uit de 

Leef Wijs-methodiek. 

Het eerste blok begint op 15 februari. 
Dan worden de oriëntatielessen gege-
ven in alle klassen.  Op 4 maart staat 
de informatiekraam klaar voor u als 
ouder. Met jullie wordt dan iets lekker 
en gezonds voor de kinderen gemaakt. 
Hiervoor nodigen wij u van harte uit en 
daarom willen we u vragen om deze 

datum vast te noteren voor uzelf.  

Het tweede blok vindt plaats op 17 
mei. Dan worden er weer oriëntatie-
lessen gegeven in de klassen. De kraam 
staat dan op woensdag 25 mei voor u 

klaar.  

De kraam wordt beide keren aan de 
Huenderstraat gezet, omdat de meeste 
ouders op die locatie komen, maar de 
dingen die gemaakt worden gaan aan 
het eind natuurlijk ook richting de 

Beukenlaan! 
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Open huis 
Op dinsdag 26 januari a.s., van 19.00 – 
21.00 uur en op woensdag 27 januari 
van 9.00 – 11.00 uur houdt onze school 
open huis voor ouders van een kind dat 
dit schooljaar 4 jaar zal worden. Deze 
ouders hebben inmiddels van de ge-
meente bericht gekregen dat zij hun 
kind tot uiterlijk 31 maart a.s. aan 
kunnen melden op de school van hun 
keuze. We hopen dat veel ouders een 

kijkje komen nemen op onze school.  

Mocht u mensen kennen in uw omge-
ving die hiervoor in aanmerking komen, 
dan zou u hen hierop kunnen attende-
ren. Ook kunt u voor hen een informa-
tietas meenemen van onze school. De-
ze tas kunt u ophalen bij Ineke of bij 
Mark. Naast dit open huis kunnen ou-
ders uiteraard ook op een ander tijd-
stip de school bezoeken. Wel vinden 
we het fijn dat daarvoor  een afspraak 

gemaakt wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

Minette Onnink 

 

 

 

Van de ver-

keersouders 
Hallo ouders,  

Het is al eens benoemd dat er géén 
auto’s geparkeerd mogen worden aan 
de Huenderstraat bij het wegbrengen 
en ophalen van de kinderen. Dit bete-
kent natuurlijk ook dat de kinderen 
hier niet afgezet en opgehaald mogen 
worden.  Kinderen geven aan dat dit 

gevaarlijke situaties oplevert.   

Ook valt het ons, als verkeersouders 
op, dat er kinderen zijn die zonder 
licht fietsen. Dat is in deze tijd van het 

jaar echt gevaarlijk. 

Op Facebook vonden we een mooi stuk-
je dat goed het belang van goede ver-

lichting uitlegt: 

“Dag meisje in Borculo. Op je fiets 
zonder enige verlichting in je donkere 
kleding... Je fietste in de regen over 
het industrieterrein... Zonder verlich-
ting. Het is daar heel druk, met vracht-
auto's enzo.  
Ik reed daar ook met mijn vrachtau-
to... Ik kon jou echt niet zien! Ja... Op 
't allerlaatste moment, ik moest nog ff 
vol in de remmen met 50 ton. Dat ging 
allemaal nog maar net goed hè! Ben jij 
ook net zo geschrokken als ik? 
Als ik je had aangereden was 't ook nog 
es mijn schuld geweest... Terwijl ik je 
echt nog maar net op tijd zag.  
Zelf heb ik ook 3 kinderen... Daar ben 
ik heel zuinig op. Ik denk dat jouw ou-
ders ook heel voorzichtig zijn met jou! 
Dus vraag ze eens om goede verlichting 
op jouw fiets... Zodat je gezien 
wordt... Want vroeg of laat heb je min-
der geluk en dan zijn er zoveel mensen 

verdrietig! Ik ook hoor!” 

 

Wilt u er alstublieft zorg voor dragen 
dat ook úw kind(eren) veilig naar 

school komt/komen? 

De verkeersouders 

Welkom 
In groep 6 verwelkomen we Melanie 
Higginbotham. Zij valt in voor meester 

Tobias. 

Melanie, van harte welkom. We zijn 
erg blij dat je elke donderdag en vrij-
dag in groep 6 bent! Hieronder stelt zij 

zich aan u voor. 

 

Even 
voorstel-

len 
Mijn naam is Melanie Higginbotham. Ik 

ben 41 jaar en woon in Delden. 

Ik heb twee kinderen: Tygo van 10 jaar 

en Lynn van 8 jaar. 

Afgelopen schooljaar heb ik op de El-
fenbron in Enschede gewerkt en daar-
voor heb ik op de Noorderkroon in En-
schede les gegeven. Tot de zomerva-
kantie ga ik op de donderdag en vrij-
dag lesgeven in groep 6 en hoop daar-
mee mijn steentje bij te kunnen dra-
gen aan het onderwijs op het Sterren-

palet!  

Tot ziens! 

 

Voorleesdagen. 

Oproep! 
Van 27 januari t/m 6 februari vinden 
weer de jaarlijkse voorleesdagen 
plaats. Ook op het Sterrenpalet willen 
we daar natuurlijk aandacht aan be-

steden.  

Daarom zijn wij op zoek naar opa’s en 
oma’s die willen voorlezen op school. 
Hoe leuk zou het zijn dat opa of oma 
dan aan de groep van hun kleinkind 
(elke groep kan!) een mooi, spannend, 
grappig of ontroerend verhaal voor-

leest! 

Kent u een opa of oma die dit graag 

wil doen? Pak dan deze kans!  

Graag een berichtje aan de groepsleer-
kracht van uw kind(eren). Zij geven 
met alle plezier advies voor het kiezen 
van een verhaal, maar uiteraard staat 
een eigen keuze vrij. Wij hopen dat er 
zich nog meer opa’s en oma’s aanmel-

den! 
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Volleybal 

speeltuin 
Volleybalvereniging Boemerang organi-
seert op woensdag 27 januari een gra-
tis sportuurtje in de vorm van een vol-

leybal speeltuin. 

Kinderen van 6 tot 10 jaar kunnen op 
een leuke manier kennismaken met 

volleybal. 

In bijgesloten flyer vindt u aanvullende 

informatie. 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

21-02  Iris Heming uit groep 0A           
22-01  Martin KösterHenke (vrijwilliger) 
22-01  Kim Lieftink uit groep 8            
22-01  Lucy Willemse uit groep 0A             
26-01  juf Natascha uit groep 4              
26-01  Sem Brouwer uit groep 6               
31-01  Casper Bullée uit groep 8              

01-02  Loïs Koldeweij uit groep 3 

Allemaal een heel fijne verjaardag toe-

gewenst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet even-
eens een flyer van Leef Wijs en een 
flyer vanVolleybalvereniging Boeme-

rang . 

Nieuwjaarsconcert kleuters 
De groepen 0-1-2 A en B hebben een 
heus nieuwjaarsconcert gegeven 
voor de kinderen van de groepen 3, 

4 en 5. 

De kleuters wisten het publiek te 
verrassen met een variërend concert 
waarbij zelfs Engelse liedjes werden 

gezongen. 


