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Instroomgroep 
Na de vakantie, op maandag 29 feb-
ruari, start de instroomgroep. Voor 
deze groep zijn we op zoek gegaan 
naar een nieuwe juf of meester. En 
die hebben we gevonden! Juf Marit 
Loman wordt de leerkracht van groep 
0. Zij stelt zich in een voorstelstukje 
kort voor. Marit, een heel fijne tijd 
toegewenst op het Sterrenpalet, 
samen met Noortje, Celeste, Jikke, 
Roan, Tijn, Iris, Lucy en alle andere 
kinderen die in de komende tijd nog 

in de groep komen 

Voorwoord 

                 Het  Letterpalet 
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Fouten vormen de brug 
tussen onervarenheid en 

wijsheid. 

 

(Phillis Therous) 



Culturele voor-

stelling 
In Eibergen gaan de kinderen van de 
basisscholen één keer per twee jaar 

naar een culturele voorstelling. 

Donderdag 3 maart gaan de groepen 5 
en 6  om 9.30 uur naar de Huve. Daar 
gaan zij de voorstelling "Billy the 
Kid" van theatergroep Rood Verlangen 

bekijken.  

Op 18 en 23 maart gaan de andere 
groepen naar een voorstelling in de 

Huve. 

 

Leef Wijs! 
Afgelopen maandag hebben alle leer-
lingen de eerste les vanuit Leef Wijs 
gehad.  
Op vrijdag 4 maart staat er op school 
voor u een kraam klaar. Hier wordt wat 
informatie over verteld en samen met 
u wordt er een gezond tussendoortje 
gemaakt voor alle kinderen. Het zou 
fijn zijn als hier genoeg ouders voor 
zijn. De kraam staat er vanaf 8.30 uur. 
Rond 10.00 uur wordt het lekkers ook 
naar de Beukenlaan gebracht en daar 
wordt ook nog wat verteld aan de kin-
deren. 
We nodigen u van 
harte uit om op 4 
maart aanwezig 
te zijn bij de 
kraam. De kraam 
staat aan de 

Huenderstraat . 

 

 

Herfstvakantie 

2016   
De herfstvakantie 2016 is van 17 t/m 
21 oktober. Zodra definitief bekend is 
wanneer de andere vakanties zijn, 

maken wij die aan u bekend.  

 

 

Typexamen 
In het vorige Letterpalet wensten wij 
alle deelnemers aan het type-examen 
veel succes toe op 9 februari, dat was 
iets te voorbarig. Het type-examen 
vindt namelijk pas op 8 maart plaats. 
Wij wensen alle deelnemers heel veel 

succes toe! 

 

Pleinwerk-

zaamheden 
Op zaterdag 12 maart staat een 
ochtend gepland voor diverse plein-
werkzaamheden. Heeft u toevallig 
twee rechterhanden?  Alle hulp is van 

harte welkom!  

(Als u zich aan het begin van het 
schooljaar al heeft opgegeven via het 
ouderhulpformulier, hoeft u zich niet 
nogmaals op te geven, maar ontvangt u 

een aparte uitnodiging) 

 

Volleybaltoer-

nooi 
Op woensdag 30 maart staat het jaar-
lijkse volleybaltoernooi gepland. De 
kinderen van de groepen 5/6 en 7/8 
kunnen zich hiervoor aanmelden bij 

hun leerkracht. 

 

Rapporten 
Heeft u het rapport van uw kind(eren) 
al ingeleverd? Mocht uw kind dit in de 
vakantie nog willen laten zien aan ie-
mand, dan is het geen probleem als het 
in de week na de vakantie ingeleverd 

wordt.  

 

 

 

 

 

Inval 
In de afgelopen weken was er sprake 
van een grote griepgolf. Hierdoor 
waren er verschillende leerkrachten 
ziek. Maar niet alleen de leerkrachten, 
ook de invallers… Hierdoor was het 
elke keer een puzzel om alle groepen 
‘bemand’ te houden. Wisselingen 
waren niet te voorkomen, maar 
dankzij de inzet en flexibiliteit van het 
team is het toch gelukt om iedere dag 
voor alle (soms gecombineerde) 
groepen een leerkracht te hebben. 
Collega’s, bedankt! En u als ouders, 
bedankt voor het begrip als er toch 
weer een andere leerkracht voor de 
klas kwam. Op dit moment is iedereen 
weer beter, dus we hopen dat er voor-
lopig geen invaller nodig is. Alleen is 
juf Nienke op woensdag 2 en donder-
dag 3 maart afwezig. Aan de ouders 
van groep 3 laten we, als dit bekend 
is, nog weten wie er die dagen komt 

invallen.  

Vragenlijst 
Achterhoek in 

Beweging 
In het Letterpalet van 22 januari heb-
ben de ouders van leerlingen van groep 
1 t/m 6 een verzoek gekregen om een 
korte vragenlijst in te vullen voor het 
project Achterhoek in Beweging: Ge-
zonde Jeugd. Een aantal ouders heeft 
de vragenlijst al ingevuld, waarvoor 
hartelijk dank! Maar de respons is nog 
niet groot genoeg. Daarom ontvangen 
de ouders van groep 1 t/m 6 een herin-
neringsbrief. We hopen dat u aan het 
onderzoek mee wilt werken. Bij voor-

baat hartelijk dank!  
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Nieuw e-mail-

adres? 
Regelmatig krijgen wij de vraag of 
ouders zelf hun e-mailadres kunnen 

wijzigen in basisschoolnet. Ja, dat kan. 

Als u inlogt komt u via Mijn Account bij 
tabblad Instellingen. Hier kunt u uw 
nieuwe e-mailadres invoeren. Nadat u 
op “bewaar aanpassingen” heeft gek-
likt, ontvangt u opnieuw een verifica-
tiemail. Als u de link hierin aanklikt, is 

uw contact e-mailadres gewijzigd. 

 

Sparen 
voor 

Catherine 
Het is weer bijna vakantie, de spaar-
potten voor Catherine zijn geleegd. Er 
is een bedrag van 55,97 euro gespaard. 
Daar kan Catherine weer even mee 

verder. 

Wat fijn dat er op de maandag aan 
geld voor Catherine gedacht wordt.   

Allemaal bedankt voor de bijdrage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorleeskam-
pioen aan de 

slag... 
Onze voorleeskampioen van school, 
Kim, heeft zaterdag 13 februari in de 
Bibliotheek van Eibergen geprobeerd 
voorleeskampioen van Eibergen te 

worden. 

 Aangemoedigd door ouders, broertjes 
en vriendinnen las Kim met veel emo-
tie en gebaren een stuk voor uit “Joe 
Biljoen” van David Walliams. Helaas is 
ze niet voorleeskampioen van Eibergen 
geworden, maar Kim, je bent en blijf 

onze ster! 

 

 

Schattenjacht 
In samenwerking met de werkgroep 
School en Kerk van de Protestantse 
gemeente Eibergen-Rekken gaan de 
leerlingen werken aan een nieuwe 
editie van “Schatten van de Kerk”. De 
werkgroep organiseert jaarlijks een 
gezamenlijke activiteit voor het Ster-
renpalet en de Juliana en wil zo op 
een creatieve en eigentijdse manier 
bezig zijn met kerk- en geloofsbeleving 
bij kinderen. Voor deze vierde editie 
van “Schatten van de Kerk” is er ge-
kozen voor het thema: “Schatkisten”. 
Voor elke school is een enorme houten 
schatkist gemaakt, die wordt versierd 
en gevuld door de leerlingen zelf. Op 
donderdagochtend 10 maart 
(onderbouw) en vrijdagochtend 11 
maart (bovenbouw) gaan de leerlingen 
van beide scholen in groepen de Oude 
Mattheüs bezoeken, waar ze meedoen 

met deze schattenjacht door de kerk.  

Bent u ook zo benieuwd wat de leer-
lingen in hun schatkist gaan stoppen? 
Op zondag 13 maart is de kerk 
(Grotestraat 50) na de kerkdienst van 
11.00 uur tot 12.00 uur geopend voor 
ouders, opa’s en oma’s, familie en 
vrienden en overige belangstellenden 
om de schatkisten van de school te 
bekijken. Daarna blijven ze nog twee 

weken in de kerk staan.  
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▲ Gymles van deze week 

 

                             Zingen en swingen met juf Emma  ► 
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Even voorstel-

len 5 
Hallo allemaal, 

Ik ben Desiree Bevers, 17 jaar en 
woon in Groenlo.                              
Ik zit op het Graafschap College in 
Groenlo en doe Helpende zorg en wel-

zijn niveau 2. 

Voor mijn opleiding loop ik 2 keer per 
week stage op de donderdag en op de 

vrijdag in groep 1-
2A bij juf Ans en juf 
Trudy. Ik vind de 
stage op deze 
school erg leuk om 
te doen, en wil 
later ook graag de 
richting van het 

onderwijs in. 

Mijn hobby`s die ik 
graag doe zijn, 

voetballen, sporten, en shoppen. 

Desiree Bevers 

 

Welkom 
In groep 0 verwelkomen we Noortje 
Bruijn, Celeste Heinen, Iris Heming, 
Roan Scholten, Tijn Scholten, Lucy 

Willemse en Jikke Woertman. 

Welkom op het Sterrenpalet en heel 

veel plezier bij ons op school!  

 

 

 

 

 

Even voorstel-

len 1 
Mijn naam is Marit Loman, ik ben 22 
jaar en ik woon in Lochem. Na de voor-
jaarsvakantie zal ik de derde kleuter-
groep gaan starten. Mijn werkdagen 
zijn van maandag tot en met vrijdag. 
Mijn doel is om de kinderen een veilige 
start te geven op het Sterrenpalet. 
Vertrouwen is hierbij een voorwaarde 
en vanuit deze basis kan uw kind zich 
spelenderwijs ontwikkelen. Om dit 

mogelijk te maken is 
goed contact met 
ouders belangrijk. 
Wanneer u vragen 
heeft kunt u altijd 

even binnen lopen.             

Ik kijk uit naar een 
hele leuke en leer-

zame tijd samen! 

Marit Loman 

 

Even voorstel-

len 2 
Dag!  

Mijn naam is Emma Bouman en ik werk 
als muziekdocent voor de Stichting 
'Muziek en KunstWijs'. Ik ben 24 jaar en 

woon in Enschede.  

De komende weken zal ik op de don-
derdagochtend de muzieklessen ver-
zorgen voor de groepen 1 t/m 5 van het 
Sterrenpalet. In totaal zal ik 15 lessen 
per groep verzorgen. Vorige week heb 
ik de eerste lessen gegeven en ik kijk 
uit naar de 14 lessen die ik nog mag 

geven! 

Naast mijn werkzaamheden als vakdo-
cent muziek, werk ik als productielei-
der bij het JeugdOrkest Nederland 
(JON) en ben ik bezig met de Master 

Kunsteducatie.  

Muziek betekent 
voor mij verbin-
den, ontspan-
nen, samen-
werken en het 
geeft me ener-
gie. En bovenal; 
het hebben van 

plezier! 

Emma Bouman 

 

 

 

Even voorstel-

len 3 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is 
Miranda ten 
Elshof. Ik ben 
18 jaar en ik 
woon in Eiber-

gen. 

Ik zit in het 3e leerjaar van de opleid-
ing onderwijsassistent in Groenlo. 
Dit is mijn examenjaar. Ik hoop dit 
schooljaar te slagen, zodat ik volgend 
schooljaar kan beginnen aan de Pabo. 
Op 1 februari ben ik begonnen op het 
Sterrenpalet in groep 3. De eerste paar 
weken loop ik stage op maandag, dins-
dag en woensdag. Vanaf 11 april begint 
mijn examenperiode en dan zal 5 
dagen in de week op school zijn.  
Ik hoop een hele leuke en leerzame 
periode te hebben hier op deze school. 
Ik hoop ook aan het eind van het 
schooljaar te kunnen zeggen dat ik een 

afgestudeerde onderwijsassistent ben. 

Miranda ten Elshof 

 

Even voorstel-

len 4 
Hallo allemaal, 

Mijn naam is An-
nemiek Nijland. 
Ik ben 18 jaar en 
kom uit Eibergen. 
Op dit moment 
volg ik de opleid-
ing onderwijsas-
sistent en ik zit in 
het tweede leer-
jaar. Een onder-
wijsassistent geeft de kinderen extra 
begeleiding en ondersteunt de leer-

kracht met zijn/haar werkzaamheden.  

Tot de zomervakantie kom ik stage 
lopen in groep 4.  Ik zal er elke week 
zijn op de donderdag en de vrijdag. Als 
ik de opleiding onderwijsassistent heb 
afgerond wil ik graag nog verder stud-
eren aan de pabo. Ik hoop er een hele 
leuke, gezellige en leerzame tijd van 
te maken samen met de kinderen van 

groep 4! 

Annemiek Nijland 
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Jarig 
We feliciteren op : 

19-02  Mathijs Drenth uit groep 6          
20-02  Leron Knippers uit groep 2A        
21-02  Djazmine Stooker uit groep 4        
24-02  Marien Zuthof uit groep 2A          
25-02  Roan Scholten uit groep 0            
25-02  Tijn Scholten uit groep 0             
25-02  Jikke Woertman uit groep 0                
26-02  Levi Langelaar uit groep 1B             
01-03  Micha Hoekstra leerkracht                      
groep 4                                                        
01-03  Jaimy Geuting uit groep 3                
02-03  Janine den Boer uit groep 2A            
08-03  Thijs Ormel uit groep 6                       

09-03  Bram Wissink uit groep 8 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

 

Weerbaar-

heidscursus 
Op 1 maart organiseert Frans van Gent 
(vader van een oud-leerling) en ei-
genaar van Powerfulness een infor-
matieavond op het Sterrenpalet, loca-
tie Huenderstraat over een weerbaar-
heidscursus voor tieners vanaf 11 jaar. 
Als u interesse mocht hebben dan bent 
u om 19:00 uur van harte welkom. De 

avond duurt tot 20:30 uur. 

De weerbaarheidscursus start op dins-
dag 8 maart bij the Chariot in Eibergen 

om 18:30 en duurt tot 20:00 uur. 

Aanvullende informatie vindt u op de 

website www.powerfulness.nl 

 

Palmpasenstok-

ken maken   
Zit je op de basisschool en heb je zin 
om een Palmpasen stok voor palmzon-

dag te maken?    

Dan ben je welkom 
op zaterdag 19 
maart in de Huve 
van 14.00 tot ca. 

16.00 uur.   

Als je nog een stok 
hebt dan mag je die 
meenemen. Ouders 
die willen helpen 
zijn ook van harte 

welkom.   

Graag opgave vóór 12 maart.   

Groetjes   

Jolanda Rooiman  tel 291343  of 

m.rooiman@hetnet.nl   

Lianne Zoerink  tel 842622 of           

elzoerink@gmail.com  

Alice te Raa    tel 431236 of     

j.te.raa@hetnet.nl  

Fijne vakantie! 
Voor nu sluiten we voor 1 week de 
deuren van school. We wensen jullie 

allemaal een fijne vakantie toe!  

Op maandag 29 februari hopen we 

elkaar weer terug te zien op school. 

Die maandag is er weer luizencon-
trole. Denkt u er aan om geen inge-
wikkelde staarten, vlechten in het 
haar van uw dochter te doen en graag 
uw zoon zonder teveel gel naar school 

te sturen? Bij voorbaat dank! 

http://www.powerfulness.nl/
mailto:m.rooiman@hetnet.nl
mailto:elzoerink@gmail.com
mailto:j.te.raa@hetnet.nl

