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Verkeerslessen 
groepen 5 en 6 
Op dinsdag 15 maart hebben de kinde-
ren van groep 6 en op vrijdag 18 maart 
de kinderen van groep 5 verkeerslessen. 
Willen de kinderen die dag hun fiets 
meenemen naar school? 
 

Oud papier 
Woensdag 16 maart staat de oud papier 
container weer op het schoolplein. 
Helpt u ook dit keer mee om de contai-
ner goed gevuld te krijgen? 
Alvast bedankt !  
Minette Onnink 
 

Voetbal-           
toernooi 
Op woensdag 13 april is het voetbal-
toernooi. Van onze school doen er 5 
teams aan mee. 
De kinderen die hieraan meedoen, mo-
gen hun brood op school eten, daarna 
vertrekken we om 13.00 uur gezamen-
lijk op de fiets.  
Het is handig om 
zelf nog iets te 
eten en/of drinken 
mee te nemen.  
Natuurlijk zijn er 
ook supporters 
nodig langs de lijn. 
Komt u ze aanmoe-
digen? 
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Culturele voor-

stelling 
In Eibergen gaan de kinderen van de 
basisscholen één keer per twee jaar 
naar een culturele voorstelling. 
Donderdag 3 maart zijn de groepen 5 
en 6 naar de voorstelling 'Billy the 
Kid' van theatergroep Rood Verlangen 
geweest. 
Op vrijdag 18 maart gaan de groepen 7 
en 8 om 10.30 uur naar de voorstel-
ling  'DODO' van Theater Sonnevanck in 
de Huve. Twee weken later krijgen zij 
een afsluitende theaterworkshop via 
dit theater op school. 
Op woensdag 23 maart gaan de groe-
pen 1, 2, 3 en 4  om 9.00 uur naar de 
voorstelling 'Het land van Koning een-
oog' van Theaterfiets in de Huve. 

 

 

Volleybaltoer-
nooi 
Op woensdag 30 
maart is het vol-
leybaltoernooi. 
Van onze school 
doen er 4 teams 
aan mee. 
Het toernooi 

begint om half 2 en duurt tot ongeveer 
half 6. De kinderen die hieraan mee-
doen worden uiterlijk kwart over 1 in 
de Pickerhal verwacht. 
Het is handig om nog iets te eten en/of 
drinken mee te nemen.  
Natuurlijk zijn er ook supporters nodig 
langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen? 

 

 

 

Wees niet bang om veel te   
dromen 
Raak je dromen nooit meer 
kwijt 
Laat ze leven, laat ze komen 
Geef je dromen alle tijd 



Vakanties  
2016-2017 
Het vakantierooster voor volgend 
schooljaar is bekend: 
Herfstvakantie         17 t/m 21-10-2016 
Kerstvakantie  26-12-2016 t/m          
                               06-01-2017 
Voorjaarsvakantie  27-02-2017 t/m  
                               03-03-2017 
Pasen  14 t/m 17-04-2017 
Meivakantie (incl. Koningsdag)  
                  24-04-2017 t/m 05-05-2017 
Pinksteren  05-06-2017 
Zomervakantie  17-07-2017 t/m  
 25-08-2017 
De overige extra vrije dagen zijn nog 
niet definitief vastgesteld. Zodra deze 
bekend zijn, zullen wij u dit laten we-
ten. 
 

Schatten in de 
kerk 
Gisteren en vanmorgen zijn we met 
alle groepen naar de Oude Mattheüs 
geweest om op schattenjacht te gaan. 
De afgelopen weken hebben we een 
grote schatkist versierd die is gevuld 
met schatten zoals zelfgemaakte en 
versierde toverstenen, een kijkdoos, 
foto’s van favoriete plekjes en schat-
ten die van thuis zijn meegenomen. Er 
zijn talentenschatkaarten gemaakt, 
kroontjes, familie en vrienden zijn ‘na’ 
geknutseld en er zijn kwaliteiten-
dobbelstenen gemaakt. Al met al een 
heleboel schatten die van onschatbare 
waarde zijn en bewaard worden in de 
goudkleurige schatkist met alle vinger-
afdrukken van de leerlingen.  
In de kerk was er gelegenheid om de 
schatkist van de Juliana te bewonderen 
en vervolgens in de kerk ook op zoek te 
gaan naar schatten. 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 belang-
stellenden om de schatkisten van de 
beide scholen te bekijken. 

Via de link http://myalbum.com/
album/EyahbOwQdhDb kunt u foto’s 
bekijken. 

De eerste week 
van groep 0 
De eerste week van groep 0 zit er al 
weer op! We raken al steeds meer ge-
wend aan de klas, de routines en aan 
elkaar. In groep 0 kunnen we lekker 
spelen en ontdekken, bijvoorbeeld in 
de huishoek: er wordt eten gekookt, 
voor de baby gezorgd en er zijn ook 
vaak prinsessen met mooie jurken te 
vinden! In de bouwhoek worden er 
treinsporen aangelegd  en mooie bouw-
werkjes gemaakt. Ook kunnen we een 
verftekening maken, kleien, tekenen, 
puzzelen, boekjes lezen en nog veel 
meer! We dansen ook wel eens tijdens 
een liedje op het digibord, juf leest 
boeken voor en we doen leuke spelle-
tjes zoals ''tik, tik, wie ben ik?'' en het 
spel: zoek iets met de kleur/iets dat 
groter is dan..  
Kortom; het is heel gezellig in groep 0! 

 

 

 

Er is een tijd 
van komen en 
er is een tijd 
van gaan… 
In oktober 2008 ben ik op de toenmali-
ge Willem Sluiterschool komen wer-
ken.  
Mijn hart ligt bij de kleuters, in de 
kleutergroepen heb ik altijd met zeer 
veel plezier en passie gewerkt. 
De afgelopen maanden heb ik het be-
sluit genomen om, na vele jaren in het 
onderwijs werkzaam te zijn geweest, 
aan het eind van dit schooljaar te 
stoppen.  
In de eerste plaats omdat mijn man 
anderhalf jaar geleden is gestopt met 
werken en we straks samen nog meer 
kunnen gaan genieten van alle dingen 
waar ik nu vaak geen tijd voor heb.  
Maar ook omdat het onderwijs, buiten 
de schooluren, zeer veel tijd vraagt.  
De komende maanden hoop ik met 
veel plezier mijn leven in het onder-
wijs te kunnen afronden. 
Een hele beslissing, maar het is goed 
zo. 
Ans Hofstede 
 
 

Groep 2 gaat 
gymmen 
Na Pasen gaat groep 2 ook gymmen in 
de Pickerhal.  
Op donderdagmorgen lopen we daar 
met elkaar naar toe. 
Een juf blijft op school bij groep één, 
de ander gaat mee naar de gym. 
Het is handig om in week 13, de week 
van 28 maart, een tas met gymschoe-
nen mee te geven, deze kan dan op 
school blijven. De gymschoenen moe-
ten een lichte, ruwe zool hebben. De 
dikke kleren gaan uit, er is geen extra 
gymkleding nodig.   
 

Luizencontrole 
Afgelopen maandag is er een hercon-
trole geweest en we zijn luisvrij! 
De volgende luizencontrole is op de 1e 
maandag na de meivakantie op 9 mei, 
's ochtends om 8:15/8:30 uur. Blijft u 
ondertussen alert en blijft u uw kind 
wekelijks controleren, dan houden we 
onze school luisvrij.                       
Mochten er vragen zijn dan kunt u de-
ze altijd aan Laura Schopman, coördi-
nator luizengroep, stellen.  
Mocht u tussendoor constateren dat uw 
kind luizen heeft dan horen we dit ook 
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Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet        

4 bijlagen. 

De heer Geurt 
Morren nieuwe 
bestuurder 
VCO Oost-
Nederland 
Per 1 mei zal de heer Geurt Morren uit 
IJsselmuiden de nieuwe voorzitter col-
lege van bestuur worden bij VCO Oost-
Nederland. Hij volgt de heer Jenne 
Wierstra op die in 
die periode met 
pensioen gaat. 
De heer Morren is 
geen onbekende 
in het onderwijs, 
hij is thans Alge-
meen Directeur 
van de Stichting 
CPOV eo. In zijn 
loopbaan heeft hij 
diverse onderwijsfuncties bekleed. Zo 
heeft hij ongeveer 30 jaar ervaring in 
het basisonderwijs als groepsleraar, 
directeur en algemeen directeur. In 
zijn loopbaan heeft hij ook ervaring 
opgedaan met het Speciaal Basisonder-
wijs en het Speciaal Onderwijs (cluster 
3). 
De heer Morren is erg gemotiveerd om 
bij VCO-Oost-Nederland aan de slag te 
gaan. “Het is een mooie organisatie 
met veel ambitie, dat spreekt me erg 
aan”. Morren geeft aan dat hij genoeg 
uitdagingen ziet binnen de huidige or-
ganisatie om stappen te maken. Kwali-
teit zal daarbij het leidende thema 
zijn. 
In de komende periode gaat Morren 
zich voorbereiden op zijn taak en zal 
hij oriënterende gesprekken voeren 
met verschillende mensen binnen de 
organisatie. De maand mei is bedoeld 
als een periode van overdracht. 
 

 
 

Bouw een brug 
NatasUnik, een groep van ouders van 
hoogbegaafde kinderen, gaan in de 
week van de hoogbegaafdheid (11-19 
maart) een uitdagende activiteit orga-
niseren voor basisschoolleerlingen die 
van een uitdaging houden. De activi-
teit: een brug bouwen op een uitda-
gende ma-
nier,  zal 
plaatsvinden 
op woens-
dagmiddag 
16 maart. 
Wie hiervoor 
belangstel-
ling heeft, 
vindt meer 
informatie in 
de bijlage. 
 

Jeugd in Actie 
Op zaterdag 16 april organiseert de 
Sport Federatie Berkelland wederom 
de sportkennismakingsochtend Jeugd in 
Actie Eibergen, waardoor kinderen en 
ouders een beeld krijgen van het lokale 
sportaanbod. Mocht hiervoor belang-
stelling zijn dan vindt u nadere infor-
matie in de bijlage. 

 

 

 

 

 

 

Kinderraad 
De Kinderraad is weer bij elkaar ge-
weest. Er zijn ook nu weer veel onder-
werpen besproken zoals:  groep 8 mag, 
in overleg, een schooldier kiezen; er zijn 
goals geregeld door middel van strepen 
op de muur; juf Ineke gaat met de plein-
commissie bespreken of de prikkelbosjes 
weggehaald kunnen worden; met juf 
Jeanet wordt besproken of er extra 
sportspullen aangeschaft kunnen wor-
den; het maken van hondenpoep-bordjes 
omdat er regelmatig op ons schoolplein 
wordt gepoept. Ook is er gepraat over 
de gevaren van WhatsApp. Dat het niet 
verstandig is om ruzie te maken via de 
WhatsApp, maar dat je beter met elkaar 
erover kunt praten. 
 

Palmpasenstok-

ken maken 
In het vorige Letterpalet hebben we al 
bericht dat er de mogelijkheid is om een 
Palmpasen stok te maken.    
Je bent hiervoor 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.   
Opgeven is nog mogelijk tot 13 maart.   
Groetjes   
Jolanda Rooiman  m.rooiman@hetnet.nl  
telefoonnr. 291343 
Lianne Zoerink     elzoerink@gmail.com  
telefoonnr. 842622 
Alice te Raa         j.te.raa@hetnet.nl        
telefoonnr. 431236 
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Volgend     

Letterpalet 
I.v.m. het Paasweekend zal de vol-
gende nieuwsbrief een dag eerder 
verschijnen; op donderdag 24 maart.  
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Leef Wijs les-
sen  
Op maandag 15 februari  hebben we  
Smaaklessen gegeven aan  de kinderen 
van groep 1 t/m 8. De kleuters kregen 
bezoek van draakje, die heel verdrietig 
was omdat hij niet durfde te proeven.  
De kinderen leerden hem dat je met de 
tong moet proeven en dat je het altijd 
moet proberen, misschien lust je het 
wel! In groep 3 en 4 hebben we het 
gehad over de 4 smaken zout, zuur, 
zoet en bitter. De kinderen hebben 
deze smaken voorzichtig geproefd. Het 
was best lastig om te noemen wat je 
nou precies proeft.  Met de kinderen 
van groep 5 t/m 8 hebben we het ge-
had over de energiedrankjes en pakjes 
drinken. We hebben samen gekeken 
naar de hoeveelheid suiker die de fa-
briek erin stopt en wat suiker met je 
doet. (eerst krijg je energie, daarna 
voel je je moe en wat doet veel suiker 
met je lichaam) De kinderen waren 
enthousiast betrokken bij de lessen en 
ze wisten ook al heel veel over fruit en 
tussendoortjes. 
Vrijdag 4 maart stond er ‘s morgens 
een informatiekraam in de hal voor 
ouders met allerlei gezonde en onge-
zonde tussendoortjes. Op de tafel ston-
den allerlei pakjes drinken met suiker-
klontjes erbij. Hoeveel suiker zit er in 
een pakje Fristi of Wiki? Hoeveel in 
water of ranja? Eerst hebben we tot 9 
uur met wat ouders gesproken over de 
tussendoortjes en wat je kan doen als 
je kind weinig lust, zoals betrekken bij 
het eten maken, zelf laten opschep-
pen, etc. Daarna hebben we samen 
met ouders fruit en groentes gesneden 
zodat de kleuters dit zelf op een spies 
konden rijgen. Voor de kinderen in 
groepen 3 t/m 5 hebben de ouders zelf 
een gezonde spies gemaakt. Voor de 
kinderen van groepen 6 t/m 8 zijn we 
snel naar de Beukenlaan gereden zodat 
zij ook op tijd een fruit- en groente-
spies konden maken. Dit voor de pau-
zehap van 10 uur. Vervolgens zijn de  
groepen 0 t/m 5  bij de kraam geweest 
en kregen de kinderen informatie over 
allerlei tussendoortjes, drinken en de 
kinderen hebben ook een eigen ge-
maakte Ice-tea geproefd. (Water met 
citroen, munt en komkommerreepjes 
erin) ’s Middags hebben de kinderen 
van de groepen 6 t/m 8 op de Beuken-
laan ook de kraam bezocht.   
Wij zijn heel blij met de inzet van de 
ouders, leerlingen en leerkrachten van 
Het Sterrenpalet. Op dinsdag 17 mei 
komen we weer terug, met als thema 
‘het ontbijt’. Dan geven we weer 
smaaklessen in de klas over ontbijt en 
wat kun je allemaal als ontbijt eten. 
Vervolgens staan we weer op woens-
dagmorgen 25 mei in de hal vanaf 

8.15 t/m 9.00 uur met een infokraam 
voor ouders en kinderen over ontbijt-
produkten. Misschien heeft u als ouder 
nog een vraag over het eetgedrag van u 
kind of een andere vraag?  U bent van 
harte welkom. Daarna zou het fijn zijn 
als een aantal ouders ons zou willen 
helpen om een lunch te maken voor de 
kinderen. We hopen dat er zoveel mo-
gelijk ouders  komen. Heeft u nog vra-
gen dan kunt u mij altijd mailen 
m.krabbenborg@ggdnog.nl  
Met vriendelijke groet, 
Maria Krabbenborg en Marlie Telgen-
kamp GGD Noord-en Oost Gelderland 

 

Paasviering 
Op donderdag 24 maart vieren we het 
paasfeest op school. De kinderen hebben 
op deze dag gewoon les, maar ’s mid-
dags willen wij met alle kinderen samen 
lunchen. Het is de bedoeling dat elk kind 
iets meeneemt voor die maaltijd. Met 
behulp van een intakelijst kunnen de 
kinderen per klas aangeven wat ze graag 
willen meenemen. In de klas zal bespro-
ken worden wat er meegenomen kan 
worden.  
De kinderen uit de groepen 3 tot en 
met 8 krijgen hiervan nog een briefje 
mee naar huis. Mocht u wat anders mee 
willen geven, wilt u dan contact opne-
men met de groepsleerkracht van uw 
kind? Zo voorkomen we dat er dubbele 
dingen meegenomen worden. 
Bij groep 0, 1 en 2 hangt een keuzelijst 
waar de ouders van die betreffende 
groepen kunnen aangeven wat hun kind 
meeneemt. 
Tot slot is het de bedoeling dat ieder 
kind een bord, beker en bestek mee-
neemt voorzien van naam, in een plas-
tic tas. Na afloop kunnen de kinderen 
het gebruikte bord, beker en bestek mee 
naar huis nemen in de plastic tas. De 
kinderen gaan ’s middags gewoon tot 
14.15 uur naar school. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 
deze stellen aan Marian of Natascha. 
U hoort nog van ons hoe wij die dag de 
gymlessen gaan regelen. 

 

Welkom 
In groep 0 verwelkomen we Meike Jan-
sen en Stijn de Jong.  Welkom op het 
Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons 
op school!  

 

Jarig 
We feliciteren op : 
 
12-03  Lars Weerkamp uit groep 7 
15-03  Stijn de Jong uit groep 0 
18-03  Tjidde Hilhorst uit groep 6 
19-03  Mitch Scholten uit groep 2A 
20-03  Wout de Bruijn uit groep 2A 
Allemaal een heel fijne verjaardag  
toegewenst!   
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De maand februari hebben we gewerkt 
over het thema  ‘de ruimte’.  
Als knutselactiviteiten stonden onder 
andere ruimtewezens maken, ruimte-
schepen bouwen en van onszelf een 
astronaut maken, op het programma. 
Ter aankleding van de BSO hebben een 
aantal kinderen diverse planeten ge-
schilderd.  
Ook zijn er ruimtehapjes gemaakt van 
bladerdeeg! 
Afgelopen weken hebben we ook een 
aantal beweegwijsspelletjes gespeeld. 
Deze stonden iets minder in het teken 
van het thema, maar waren zeker niet 
minder leuk! Vooral ziekenhuistikkertje 
was voor veel kinderen een zeer ge-
slaagd spel. Ook hebben we een stukje 
meeleef theater gespeeld waarbij spor-
ten en beroepen werden uitgebeeld.  
De komende weken werken wij op de 
BSO over het thema ‘leer in het verk-
eer’. 
Zo zijn wij begonnen met het maken 
van een weg.  
De kinderen zijn verder gestart met het 
maken van verkeersborden en stoplich-
ten. Naast deze knutselactiviteiten 
gaan we komende week op het plein 
een aantal verkeersspelletjes spelen. 
 
Ook gaan we in de komende weken 
verkeerslicht koekjes maken, dat wordt 
smullen! 
Helaas is Ineke een poosje afwezig 
i.v.m. gezondheidsklachten. We heb-
ben met z’n allen iets moois voor haar 
geknutseld en uiteraard iets lekkers 
gekocht.  We hopen dat dit haar her-
stel versneld en ze snel weer topfitte 
Ineke is! Om bovenstaande reden zou 
het dus kunnen dat u de komende we-
ken, naast onze vaste mensen, een 
voor u wat onbekender gezicht voor de  
groep ziet staan.  
 
Tot het volgende BSO report. 
Groet, 
Ineke, Danielle en Robin 

De maand februari hebben we gewerkt over het thema “de ruimte.” Als knutselactiviteiten stonden onder 

andere ruimtewezens maken, ruimteschepen bouwen en van onszelf een astronaut maken op het program-

ma... 

BSO-report Sterrenpalet 
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Deze weken werken wij op de peuter-
groep over het thema Kleuren en Vor-
men. 
Ontzettende uitdaging voor de peuters, 
erg leerzaam en door veel herhalen 
pakken ze het op. 
 
Inmiddels zijn we twee weken aan het 
werk over dit thema. 
Het boek dat hierbij centraal staat is: 
Blauwtje en Geeltje. 
Blauwtje en Geeltje zijn ronde vormen. 
In het boek zijn ze vriendjes en als ze 
elkaar omhelzen worden ze groen. 
Lastig boek voor de peuters, maar door 
spelvormen en knutselactiviteiten aan 
te bieden zie ik ze groeien. 
Mooi gezicht. Veel herhalen. 
In de kring wordt er op een speelse 
manier over de kleuren geleerd. 
Zo liggen er drie hoepels op de vloer. 
Omdebeurt mag er een peuter naar de 
kleur hoepel lopen die ik benoem. 
Geel, blauw of groen.  
In het begin nog erg lastig, maar door 
veel herhalen leren ze de kleuren 
steeds beter kennen. 
Ook worden er kleuren weggetoverd. 
Dat blijven de peuters een leuk spelle-
tje vinden. 
Aan tafel is er natuurlijk weer geknut-
seld. 
De peuters mochten 1 handje blauw 
verven en afdrukken op papier, het 
andere handje werd geel geverfd en 
afgedrukt op papier.  
Daarna beide handjes tegen elkaar 
aanwrijven en hé dan worden de hand-
jes groen. 
Superleuke activiteit voor de peuters 
en mooi om ze te zien ontdekken en 
verbazen. 
Een groepsactiviteit die is aangeboden 
is spelen met scheerschuim. 
Elke peuter kreeg drie toeven scheer-
schuim voor zich op een tafel. 
Bij de ene toef werd blauwe verf toe-
gevoegd, bij de andere toef gele verf 
en bij de laatste toef geel en groen. 
Mengen maar met de handen. 
Er  werd heerlijk gesopt en gekliederd 
door de peuters. 
Met als resultaat, een hele groene ta-
fel, vieze handen en snoeten. 
Maar de activiteit was een succes. 
Aankomende weken werken wij op de 
peutergroep nog verder over het thema 
Kleuren en Vormen. 
Deze week is ook Mylan gestart bij ons 
op de peutergroep. 
Gezellig dat jij bij ons komt spelen. 

Wij wensen jou veel leer en speelple-
zier toe bij ons op de peutergroep. 
Groetjes Daniëlle en Nikae 

Deze weken werken wij op de peutergroep over het thema Kleuren en Vormen… 

Peuter-report 


