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Dromen 
Ik vlieg naar de zon 

Ik wou dat ik dat kon 

Vliegen naar het licht 

Daar heb ik vast meer zicht 

Dromen echt alles kan 

In mijn wereld leeft geen enkele 

man 

In mijn wereld leven ook dieren 

Zelfs de mieren  

In mijn wereld kun je alles eten 

En van niks krijg je lelijke beten 

Je kunt alleen lopen of met de bus 

En de bus is in de vorm van een mus 

In deze wereld is iedereen gelijk 

Iedereen is ook even rijk 

De school bestaat niet 

En je schrijft met riet 

In deze wereld bestaat geen kaas 

En iedereen is de baas 

Je mag zelf weten wat je doet 

En niks moet 

                - leerling groep 7 - 

Voorwoord 
 

                 Het  Letterpalet 
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Poëzie-

week 

Van 28 januari t/m 3 
februari was het de 
Poëzieweek. Ook op 
school hebben we 
hieraan aandacht 

besteed. 

 

 

 

Weetje: Vorige week zijn bij Levi uit groep 2 echt de tanden uit zijn 
mond gevallen.  



Herinnering 

De kinderen van de groepen 0 t/m 8 
hebben maandag 22 tot en met vrij-
dag 26 februari vrij i.v.m. met de 

voorjaarsvakantie. 

 

 

Van de 

verkeersouders 
Op 26 januari en 2 februari hebben de 
groepen  0,1,2 A en B verkeersles ge-
had. We hebben in groepjes rondom de 
school gelopen en daarbij geleerd hoe 
we moeten oversteken en of we wel of 
niet mogen rennen als we de straat 
oversteken. Wat moet je doen als er 
iets op de stoep staat en je moet van 
de stoep af? Maar ook als er een auto 
in het zicht staat, hoe steek je dan 

over?  

Het was leuk om te zien dat groep 2 al 
goed de andere groep helpt en uitlegt 
hoe het moet. Er werd nadien uitge-
legd aan de juffen wat ze hadden 

geleerd.  

Op 29 januari heeft groep 3 verkeersles 
gehad. We hebben in groepjes van 3 
kinderen gekeken hoe snel een auto bij 
je is en hoe lang je er over doet om 
naar de andere kant van de weg te 
lopen. (Niet rennen, want dan kun je 
vallen!) Ga maar eens tellen hoe lang 
dat is en hoe hoe lang doet een auto 
erover, om bij jou te komen vanaf een 
bepaald punt. Je kunt beter iets te 

lang wachten.  

Door dit ook samen met je ouders te 

oefenen, gaat het vast lukken. 

We willen de ouders die geholpen heb-

ben bedanken voor hun hulp! 

De verkeersouders. 

 

 

 

 

 

Terugblik Open 

huis! 
Het was nog te koud om de deuren 
letterlijk open te zetten, maar figuur-
lijk gingen de schooldeuren extra open 
op dinsdagavond 26 januari en woens-
dagochtend 27 januari tijdens het 

“Open Huis” voor “nieuwe ouders”. 

De ouders ontvingen we met een kopje 
koffie of thee met een lekkere Sterren-
palet-muffin. De ouders kregen een 
rondleiding door de school, die gedaan 
werd door enkele ouders van de PR, MR 
en OR. In elk lokaal werd door de leer-
kracht of de BSO-medewerkers verteld 
hoe we op het Sterrenpalet werken. 
Natuurlijk kregen de ouders bij vertrek 

de informatietas aangeboden. 

 

 

 

 

 

Type-examen 
Op dinsdag 9 februari vindt het type-
examen plaats. Wij willen alle deelne-

mers heel veel succes toewensen! 

10-minuten-

gesprekken 
Woensdag 10 en donderdag 11 februari 

zijn de 10-minuten-gesprekken.   

Tien  minuten voor aanvang van de 
gesprekken liggen de schriften van uw 

kind ter inzage in de gang. 

We heten u van harte welkom op het 
tijdstip, waarop u zich heeft in-

geschreven!   

 

Rapport 

Volgende week vrijdag krijgen de kin-

deren hun rapport mee naar huis.  

Het zou fijn zijn als deze allemaal vóór 
de voorjaarsvakantie weer op school 
ingeleverd kunnen worden zodat we ze 
hier kunnen bewaren tot het volgende 

rapport. Alvast bedankt! 
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Prietpraat 
De kinderen van groep 5 leren van 
alles over Egypte en daarbij ook over 
een heilige mestkever, de scarabee. 
Als de juf de volgende les vraagt of 
de kinderen nog weten waar de les 
over ging, antwoordt een van de leer-

lingen: "Over de mascara-bee juf!" 

 

"Juf, ik ben op zwemles getypt”. 
(Oftewel… ik ben opgegeven voor 

zwemles.) 



Derde kleuter-

groep 
We zijn blij u te kunnen vertellen, dat 
we na de voorjaarsvakantie kunnen 
starten met een derde kleutergroep! 
Hierdoor hoeven de andere twee kleu-
tergroepen niet verder uit te breiden 
en kunnen alle kinderen de aandacht 

krijgen die ze nodig hebben.  

Op dit moment zijn we bezig met de 
sollicitatieprocedure voor het vinden 
van de meest geschikte juf of meester 
voor de instroomgroep. De groep zal 
starten met 10 kinderen en groeien tot 
16 kinderen. De ouders van de betref-
fende nieuwe leerlingen worden in de 
komende weken op de hoogte gebracht 
van wie de leerkracht wordt (die we 
natuurlijk in het volgende  Letterpalet 
ook voor zullen stellen) en hoe de 

verdere organisatie zal zijn.  

 

Leef Wijs 
Gisteren zijn tijdens de gymlessen van 
de groepen 1 t/m 7 een aantal testjes 
en leuke beweegactiviteiten gedaan, 
die a.s. dinsdag 9 februari in de 
groepen 1 en 2 uitgevoerd zullen 
worden. Naar aanleiding van vragen 
hierover, willen we u ter aanvulling op 
de brief graag het volgende laten 
weten: De testjes 'wegen' en 'meten' 
worden door de GGD gedaan en indi-
vidueel uitgevoerd, op eenzelfde ma-
nier als tijdens een schoolartsbezoek. 
De resultaten blijven privé, worden dus 
niet in de groep of  met de Beweeg 
Wijs-medewerkers gedeeld. Ze worden 
als uitgangspunt gebruikt voor de Leef 
Wijs- en Beweeg Wijs-lessen op het 
plein, zonder dat het daarbij gaat om 

individuele gegevens.   

Werken met 
tablets, dat 

werkt!  
Heeft u afgelopen maandagavond het 
NOS-journaal gezien? Daarin ging het 
over een onderzoek naar de resultaten 
van het werken met tablets. Er werd 
uitgegaan van het programma Snappet, 
waar wij op het Sterrenpalet ook mee 
werken. Uit het onderzoek is gebleken 
dat in het algemeen het werken met 
tablets een positief effect heeft op de 
leerresultaten! Ook verwoordden in het 
programma enkele leerlingen en ler-
aren de voordelen en mogelijkheden 
van het werken met Snappet. Mocht u 
dat willen, dan kunt u het betreffende 
journaalgedeelte kijken door middel 
van de volgende link: http://nos.nl/
video/2084332-kinderen-leren-sneller-

met-tablets.html. 

 

 

Welkom 1 
Binnenkort start Emma Bouman op de 
donderdag met het geven van muziek-

lessen in de groepen 1 t/m 5.  

In het volgende Letterpalet zal zij zich 

aan u voorstellen. 

 

Welkom 2 
In groep 0 verwelkomen we Noortje 
Bruyn en Celeste Heinen. Welkom op het 
Sterrenpalet! We wensen jullie een heel 

fijne Sterrenpalettijd toe!  

 

Jarig 
We feliciteren op: 

06-02  Danielle Karel van VCO Kinder-
domein                                                
06-02  Amara Zuthof uit groep 4           
07-02  Tristan Vrieze uit groep 5           
07-02  Noortje Bruyn uit groep 0            
08-02  Germen Kruisselbrink uit groep 6                                                       
08-02  Celeste Heinen uit groep 0         
09-02  Robin de Bruin uit groep 3             
11-02  Merrin Kluivers uit groep 7               

18-02  Julia Wensing uit groep 3 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  
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Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet eve-
neens de activiteitenkalender van 

februari.  

http://nos.nl/video/2084332-kinderen-leren-sneller-met-tablets.html
http://nos.nl/video/2084332-kinderen-leren-sneller-met-tablets.html
http://nos.nl/video/2084332-kinderen-leren-sneller-met-tablets.html
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De maand januari hadden we het 
thema gezond opgroeien. Daar horen 
natuurlijk knutselactiviteiten bij, zoals 
een boterham met gezond beleg. En uit 
de reclamefolders gezonde en onge-
zonde etenswaren knippen.  Stijn, Roos 
en Jan hebben een echte voedingsquiz 
gemaakt. Vragen als “noem 5 etens-
waren met een P en wat kun je eten 
uit de natuur “waren onderdeel van 

deze quiz.  

Met natte klei hebben we fruit gemaakt 
en toen het droog was hebben we alles 
geverfd. Uiteraard zijn we de vogels 
niet vergeten, tijdens de koude janu-
aridagen. Met pindakaas en vogelzaad 
hebben we iets lekkers voor ze ge-
maakt. Ook hebben we vogelhuisjes ge-
knutseld.  Aan het plafond in de BSO-
ruimte hangen veel zelf getekende en 

versierde mutsen en wanten.  

Met wortels, komkommers, brood, 
mais, paprika, rozijntjes en tomaatjes 
hebben we heerlijke groentemannetjes 
gemaakt. Sommige mannetjes stonden 

zelfs op ski’s.  

Buiten hebben we diverse Beweeg-
wijsspelletjes gespeeld. Afgelopen 
week werd “kingen” druk gespeeld, 
ook hebben we 10-bal gedaan. Tijdens 
het “10-ballen” leren de kinderen goed 

overspelen en vrijlopen. 

De komende weken staan in het teken 
van de ruimte. De kinderen gaan astro-
nauten, planeten en ruimteschepen 
knutselen. Ook gaan we o.a. sterren-

koekjes maken.  

Tot de volgende BSO-report. 

 
Groet,                                           

Ineke, Danielle en Robin 

 

 

De maand januari hadden we het thema gezond opgroeien. Daar horen natuurlijk knutselactiviteiten bij, 

zoals een boterham met gezond beleg... 

BSO-report Sterrenpalet 
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Afgelopen weken hebben wij op de 
peutergroep gewerkt over het thema 
Winter. 
Ontzettend leuk, vooral als er buiten 
ook wat sneeuw ligt. 
De eerste week hebben de peuters een 
vogelhuisje geknutseld: vogelhuisjes, 
sneeuwpoppen, handschoenen en mut-

sen hebben we gemaakt. 

En als proefje mochten de peuters zelf 
sneeuw maken met bloem en baby-
olie. En dan kneden maar! 
Een superleuke activiteit waar je lek-

ker mee kan kliederen. 

Kom gerust eens binnenlopen om een 

kijkje te nemen. 

In de kring werd er voorgelezen uit een 
boekje van Dikkie Dik. 
“Vogelpoep!” In dit boek is Dikkie Dik  
boos omdat hij vogelpoep op zijn hoofd 
krijgt. 
Bij dit verhaal hebben wij in de kring 
een spel gedaan over emoties: blij, 
boos, verdrietig en bang kwamen hier-
bij aan bod. Dit is een leerzame ac-
tiviteit voor de peuters. 
Door deze activiteit een aantal keren 
spelenderwijs aan te bieden in de kring 
kregen ze het steeds beter door. 

Heel leuk om te zien! Toppertjes! 

Op het moment lezen wij het verhaal 
over droomsneeuw. De peuters vinden 
dit een heel leuk boek. 
De dieren in de stal van de boer 
worden bedekt onder een deken van 
sneeuw. 
In de kring zingen we liedjes over de 
dieren die voorkomen in het boek of 
wij toveren een dier weg. 
Eén voor één mogen de peuters dan 
hun handen voor de ogen doen. 
Hocus pocus, er wordt een dier wegge-
toverd. 
Handen voor de ogen weg en dan mo-
gen ze zeggen welk dier is wegge-
toverd: het paard, de koe, een schaap, 
een varken of de haan. 
 
Ook is er nog een uitstapje geweest 
naar de eendjes. We hebben lekker 
samen gewandeld om de eendjes oud 
brood te brengen. En we hebben samen 
bij het water de eendjes geroepen om 
ze stukjes brood te geven. 

 

 

 

Deze maand hebben wij afscheid 
genomen van Renske. Zij gaat nu 
leren en spelen bij de kleuters. Be-
dankt voor alle gezellige speeluurtjes 
bij ons op de peutergroep. 
Heel veel leer- en speelplezier in 

groep 1. 

Bjorn, Suze en Siem zijn inmiddels 
bij ons gestart op de peutergroep. 
Wat leuk dat jullie bij ons komen 
spelen.  
Heel veel leer- en speel \plezier 

toegewenst. 

Groetjes, Daniëlle en Nikae 

Afgelopen maand hebben wij op de peutergroep gewerkt over het thema Winter. Ontzettend leuk, vooral 

als er buiten ook wat sneeuw ligt... 

Peuter-report 


