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Deze tekst stond op de nieuwjaarskaart 

van VCO.  

Hierop heeft een leerling van CBS Anna 
van Buren uit Enschede een gedicht 
gemaakt, dat zij op indrukwekkende 
wijze heeft voorgedragen tijdens de 
VCO-nieuwjaarsreceptie. Wij willen u 

deze tekst niet onthouden:                                 

Voorwoord 
 

                 Het  Letterpalet 

 

 Catherine………....2 
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Ga in gedachten met me mee 

naar een herberg. 

Onder een rieten dak is de eiken voor-

deur 

Kom binnen! 

De dikke waard schenkt kroezen bier 

er worden verhalen verteld 

en overal wordt gelachen 

Ga in gedachten met me mee. 

Herberg. 

Her-bergen. 

Iets opnieuw opbergen 

in een grot,  

in een berg 

Of gewoon in een bezemkast  

Ga in gedachten met me mee 

naar een plaats 

waar jij en ik 

een herberg zijn. 

Waar mensen zich kunnen herbergen 

die thuis niet meer veilig zijn. 

  

- geschreven door Sara Vegter, junior stadsdich-
ter van Enschede en leerling van CBS Anna van 

Buren - 



Catherine 

We hebben een kerstgroet van Catheri-
ne ontvangen én een nieuwe foto van 
ons sponsorkind. Wij wensen Catherine 
en haar familie ook een heel voorspoe-

dig 2016! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichtje van 

juf Nienke 
Hoi allemaal, 

Na een heerlijke kerstvakantie ga ik 
dit jaar weer fris van start. Met een 
aantal veranderingen in groep 3. Vanaf 
nu is juf Alies er weer op maandag, 
dinsdag en vrijdag. Ik ben er op woens-
dag en donderdag en ik heb al een 
tijdje stiekem iemand meegenomen. 
Wie deze speciale gast is, zullen we 
over een aantal maanden pas kunnen 
zien. Tot die tijd houdt hij of zij zich 
schuil in mijn buik en zullen we er in 

groep 3 al veel over fantaseren. 

Groetjes Juf Nienke 

Juf Nienke & Roel, van harte gefelici-
teerd met jullie zwangerschap! We 
wensen jullie een heel goede verwach-
tingsvolle tijd toe. Dat betekent dat 
juf Nienke aan het eind van dit school-
jaar met zwangerschapsverlof zal 
gaan. Wanneer dat zal zijn en hoe 
e.e.a. ingevuld gaat worden hoort u 

t.z.t. van ons. 

 

Meester Tobias 
Na een ziekteperiode heeft meester 
Tobias in de afgelopen tijd geprobeerd 
zijn werk op te bouwen tot de oor-
spronkelijke vier werkdagen. Het is 
gebleken dat dit i.v.m. gezondheids-
problemen teveel is. Daarom zal mees-
ter Tobias het werk in groep 6 hele-
maal gaan loslaten. Op de dinsdag en 
woensdag blijft hij lesgeven aan groep 
7. De laatste tijd heeft juf Joyce hem 
in groep 6 tijdelijk vervangen, waar-
voor bedankt Joyce! Voor de periode 
van volgende week tot het einde van 
het schooljaar zoeken we voor de don-
derdag en vrijdag iemand die geduren-
de het hele halfjaar in de groep kan 
blijven, zodat er weer sprake is van 
continuïteit. Zodra bekend is wie dit 
zal zijn, stellen we de ouders van 
groep 6 hiervan natuurlijk z.s.m. op de 
hoogte. In het volgende Letterpalet 
stellen we de nieuwe vervanger aan u 

allemaal voor.  
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Terugblik 
Nieuwjaarsin-

loop 
Wat was het leuk dat er een heel aan-
tal ouders gebruik hebben gemaakt van 
de Nieuwjaarsinloop afgelopen maan-
dag. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee én een overheerlijk 
nieuwjaarsrolletje (of een chocolade-
beschuit met muisjes van Ineke, die 
voor het eerst weer op school was) was 
er tijd om gezellig bij te praten. On-
dertussen was het luizenpluisteam al-
weer druk aan het werk en konden de 
kinderen in de kring hun ervaringen van 
de afgelopen 2 weken uitwisselen, 
waarna het normale leven voor een 
ieder weer begon. Ook in 2016 willen 
we weer een maandelijkse koffie-
inloop organiseren, zoveel mogelijk op 
de eerste maandag van de maand. De 
eerstvolgende zal zijn op maandagmor-
gen 1 februari, van 8.15-9.15 uur op de 
locatie Beukenlaan. U bent hiervoor 

van harte uitgenodigd!  

 

Luizeninfo 
We hadden gehoopt om luisvrij het 
nieuwe jaar in te gaan, maar helaas is 
dat niet gelukt.  
De Huenderstraat is luisvrij. Aan de 
Beukenlaan zijn er bij een aantal kin-
deren luizen gevonden. Deze ouders 
zijn op de hoogte gesteld. Met ieders 
medewerking hopen we gauw weer 

luisvrij te zijn!  

 

Techniekdag 

Achterhoek  
In de week van 14 tot en met 20 maart 
a.s. wordt in de Achterhoek de Week 
van de Innovatie georganiseerd. Op 
zaterdag 19 maart organiseren VNO-
NCW Achterhoek en het Platform On-
derwijs Arbeidsmarkt Achterhoek sa-
men met het regionale bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen de Techniekdag 

Achterhoek. 

In de bijlage vindt u aanvullende infor-

matie. 

Kinderkerk 
Zondag 17 januari  is er weer een spe-
ciale dienst voor kinderen in de leeftijd 
van 2 – 8 jaar. Oudere kinderen zijn 

uiteraard ook van harte welkom! 

De dienst begint om 11.00 uur en zal 
worden gehouden in de Antoniuskerk, 
Lindevoort 20 in Rekken. De dienst 
heeft als thema “Dank U wel God, 

voor het eten!” 

 

Welkom 
In groep 1-2A verwelkomen we Iris He-
ming en Lucy Willemse. Welkom op het 
Sterrenpalet! We wensen jullie een 

heel fijne Sterrenpalettijd toe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier-

container 
Woensdag 13 januari staat de oud 
papier container weer op het school-
plein. Helpt u ook dit keer mee om de 

container goed gevuld te krijgen? 

Alvast bedankt !  

Minette Onnink 

 

Open huis! 
Op dinsdag 26 januari a.s., van 19.00 
– 21.00 uur en op woensdag 27 januari 
van 9.00 – 10.30 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 ko-
men, dan zou u hen hierop kunnen 
attenderen. Ook kunt u voor hen een 
informatie-tas meenemen van onze 
school. Deze tas kunt u ophalen bij 
Ineke of bij Mark. Naast dit open huis 
kunnen ouders uiteraard ook op een 
ander tijdstip de school bezoeken. Wel 
vinden we het fijn dat daarvoor een 

afspraak gemaakt wordt. 
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Herinnering 
De kinderen van de groepen 0 t/m 4 
hebben vrijdag 22 januari en maan-
dag 25 januari vrij i.v.m. een lang 

weekend.  



Bedankt! 
Wat een geweldig afscheidsfeestje 
hebben jullie me gegeven! Met de be-
lofte dat ik bij elk snoepje een teke-
ning uit de wenspot zou halen, ging ik 
de deur uit.. Ondertussen zijn alle 
snoepjes op en heb ik ontzettend geno-
ten van alle lieve woorden en tekenin-
gen! Bedankt voor de super tijd die ik 
gehad heb met alle kids, collega's van 
het team en Robin,  Ineke en Danielle! 

Allemaal bedankt! 

Groetjes, Miriam Gerfen 

 

Judolessen 
Vanwege de succesvolle judoles-
sen van afgelopen donderdag 
willen we deze volgende week 

nog een keer herhalen.  

Denk aan lange mouw & lange 

broek! 

 

Judoles van meester Marco 

Jarig 
We feliciteren op : 

08-01  Lotte Floors uit groep 1A         
11-01  Alyssa Stegeman uit groep 4         
15-01  Nick de Haan uit groep 3           
18-01  Plien Penterman uit groep 5           
19-01  Liam Kempers uit groep 3             

21-01  Iris Heming uit groep 0A 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

 

                Voorlezen in groep 1-2B 

8 JANUARI 2016 NUMMER 9 3 

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, span-
nend, grappig of ontroerend verhaal 

voorleest! 

Kent u een opa of oma die dit graag 

wil doen? Pak dan deze kans!  

Graag vóór 22 januari een berichtje 
aan de groepsleerkracht van uw kind
(eren). Zij geven met alle plezier 
advies voor het kiezen van een ver-
haal, maar uiteraard staat een eigen 
keuze vrij. Wij hopen dat er zich veel 

opa’s en oma’s aanmelden! 

Gevraagd 
Na de vakantie zijn wij in de kleuter-
groepen met het thema "Een nieuw 

jaar"gestart. 

Voor dit thema zijn wij nog op zoek 
naar oude klokken, wekkers, horlo-
ges, eierwekkers en zandlopers om 
mee te spelen. Heeft u deze in huis 
en kunt u ze missen, wilt u ze dan op 
school afgeven, of even een berichtje 

sturen?  
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Ook in de kerstvakantie gaat de BSO 
gewoon door. Voor veel kinderen een 
andere omgeving, andere begeleiding  

en/of andere kinderen.  

Net als andere vakanties kwamen veel 
kinderen binnen en wilden direct ver-
stoppertje spelen in het schoolgebouw. 
Dit was dan direct een soort warming-
up van de dag. De kinderen leerden 
elkaar (weer) een beetje kennen en er 

werd direct leuk gespeeld.  

De gymzaal was wederom “hot item” 
deze vakantie. Ook al was het weer 
zeker niet slecht, de gymzaal werd 
elke dag intensief gebruikt. Kinderen 
maakten hier diverse glijbaan- en klim-
parcoursen en ze bouwden mooie hut-
ten. Uiteraard werd er, door met name 
de heren, veelvuldig gevoetbald in de 

zaal en op het plein. 

Naast het gezellig lunchen met z’n al-
len hebben we arretjescake gemaakt. 
Sommige kinderen hadden dit al eens 
geproefd bij de Zuivelhoeve, maar von-
den de zelfgemaakte cake toch lekker-
der! Om goed in beweging te blijven 
hebben we diverse buitenactiviteiten 
gedaan. We hebben een gezellige wan-
deling gemaakt, gingen slootje springen 
en zijn naar het dorp gelopen om een 
nieuwe voetbal te kopen. Daarnaast 
zijn we naar de pony’s gelopen om ze 
even wat aandacht te geven en te aai-

en.  

Ook hebben we diverse gezelschaps-
spelletjes en ‘indoor tafeltennis’ en 

pongen gespeeld.  

Verder was er nog ruimte genoeg om 
lekker te knutselen. De kinderen heb-
ben allerlei kunstwerken geknutseld 
met glitters en ook ‘vuurpijlen’ ge-

maakt van keuken-  en toiletrollen.  

Kortom, we hebben ons weer prima 

vermaakt in de vakantie! 

Tot de volgende BSO Report 

Ook in de kerstvakantie gaat de BSO gewoon door. Voor veel kinderen een andere omgeving, andere bege-

leiding en/of ondere kinderen…. 

BSO-report Sterrenpalet 


