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Voorwoord 

                 Het  Letterpalet 
 

 

Jouw naam spreekt duizend 

woorden 

van hoop en twijfel, spijt en 

trouw. 

De indruk die je achterlaat 

komt samen in die naam van 

jou. 

  

Als ik jouw naam hoor 

lijken drempels lager. 

Er is altijd een weg vooruit. 

Een nieuwe lente, nieuw geluid. 

Dat doet jouw naam. 

 (Uit Trefwoord) 

 

 

 

 

 

 

Als ik jouw naam hoor 

gaat een feest beginnen. 

Muziek en slingers overal. 

De wereld als een festival. 

Dat doet jouw naam. 

  

Als ik jouw naam hoor 

voel ik diep verlangen. 

Geluk en vriendschap voor 

altijd. 

Al ben je weg, dat raakt nooit 

kwijt. 

Dat doet jouw naam. 
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Schriftelijk 
verkeers-

examen 
Op donderdag 7 april vindt het 
schriftelijk verkeersexamen plaats voor 

de groepen 7 en 8. 

 

Beweeg Wijs 
Er staat weer een naschools spor-

tuurtje gepland. 

Op donderdag 7 april organiseren wij 
een nieuwe activiteit: 10 tellen in de 
rimboe, het super spannende verstop-

spel! 

De leerlingen van de groepen 1 t/m 5 
kunnen zich hiervoor opgeven via het 
mailadres jeanet@beweegwijs.nl of via 

Basisschoolnet bij Jeanet Habers. 

De activiteit begint om 14:30 uur en is 

om 15:30 uur afgelopen. 

 

Koningsspelen 
Dit jaar doen wij mee aan de 
Koningsspelen op vrijdag 22 april. Het 
feestelijke programma vindt plaats op 

de locatie Huenderstraat.  

Het programma maken wij zo spoedig 
mogelijk aan u bekend. Maar voor nu 
zijn wij nog op zoek naar ouders die 
ons kunnen/willen helpen deze dag. 
Mocht u hiervoor tijd hebben dan kunt 
u zich opgeven via het mailadres 
admin@sterrenpaletvco.nl of via Basis-

schoolnet bij Mirjam Lefering. 

Eieractie  
Wij willen alle leerlingen en ouders 
bedanken voor jullie inzet om zoveel 
eieren te (ver)kopen. In totaal zijn er 
275 doosjes met eieren verkocht!!  

Bedankt! 

Ook willen wij Gussinklo Pluimvee-
houderij heel hartelijk danken voor 

hun bijdrage aan deze eieractie! 

Vriendelijke groeten,  

de ouderraad 

 

Vergeet-mij-

nietjes 
Het Sterrenpalet wil de Welkoop heel 
hartelijk bedanken voor het sponsoren 
van de vergeet-mij-niet zaadjes die 

alle leerlingen hebben gezaaid. 

 

 

 

Ter herinne-

ring 
Op woensdag 30 maart is het volley-
baltoernooi. De kinderen die hieraan 
meedoen, worden om 13.15 uur in de 
Pickerhal verwacht. Het toernooi be-
gint om 13:30 uur en duurt tot ongev-
eer 16:30 uur.                                    
Het is handig om zelf ook nog iets te 

eten en/of drinken mee te nemen.  

Op woensdag 13 april is het voetbal-
toernooi. De kinderen die hieraan 
meedoen, mogen hun brood op school 
eten, daarna vertrekken we om 13.00 
uur gezamenlijk op de fiets. Tijdens 
het voetbaltoernooi krijgen de kin-
deren 1x iets te drinken. Het is handig 
om zelf ook nog iets te eten en/of 

drinken mee te nemen.                           

Natuurlijk zijn er ook supporters bij 
beide toernooien nodig langs de lijn. 

Komt u ze aanmoedigen? 
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Tip 
Op deze leuke site vindt u allemaal 

leerzame apps:  

http://susanspekschoor.nl/ 

Prietpraat 
In de klas wordt het Paasverhaal 
verteld. Dit levert bij de kleuters 
verwondering op over wat er in een 

half jaar tijd kan gebeuren... 

"Maar juf hoe kan dat nou Jezus was 

met kerst nog een baby??" 

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet eve-
neens de activiteitenkalender van 
april, evenals de flyer Cool2Bfit en 
een flyer over de effecten van ener-

giedrankjes. 

mailto:jeanet@beweegwijs.nl
mailto:admin@sterrenpaletvco.nl
http://susanspekschoor.nl/


Dodo moest naar school maar dat wilde 
ze niet want ze wilde naar Reykjavik. 
Omdat dat haar droom was maar toen 
zei de opa dat hij er op een dag niet 
meer was en dat Dodo dan naar een 
kindertehuis moest. Toen Dodo dat 
hoorde wilde ze niet meer naar Reykja-

vik maar bij haar opa blijven. 

We vonden de voorstelling leuk, grap-

pig en cool! 

En de vragen hebben ze goed beant-

woord. 

Groep 7 en 8 van het Sterrenpalet vond 
het een super leuke voorstelling ga zo 

vooral door! 

Hier zie je Niels en Dodo. 

Merle en Isabella  

 

Voorstelling 
van “Theater-

fiets” 
Deze week zijn de groepen 1 t/m 4 
naar de Huve geweest om een theater-
voorstelling bij te wonen. De titel was 

“het land van koning  Eenoog. 

Het ging over koning Eenoog, die met 
een groen oog stenen kon veranderen 
in gouden stenen. Helaas was hij nu 
ziek, zijn groene oog was een rood oog 
geworden. Daardoor kon hij geen 
stenen meer betoveren.   Er werden 
drie kinderen uit de zaal gehaald, 
waaronder van onze school Gijs 
(groep3) en Tygo (groep2a). Zij 
mochten Dolf, de speler van het thea-
ter,  helpen met het beter worden van 
het oog van de koning . Ze werden 
verkleed als indianen, kregen een 
speer en mochten helpen een geheime 
formule te ontcijferen, zodat het oog 
van koning Eenoog weer beter zou 
worden. Het was af en toe erg span-
nend allemaal, vooral voor de jongste 
kinderen. Maar het liep natuurlijk goed 

af.  

 

 

Mede dankzij de goede hulp van Gijs en 
Tygo werd het oog van de koning weer 
beter en kon hij weer  stenen  be-

toveren in gouden stenen. 

 

 

 

Voorstelling 

DODO 
Vrijdag zijn de kinderen van groep 7 
en 8 naar de voorstelling “Dodo” ge-
weest in de Huve. Het begon met het 
luisteren naar muziek van een klarinet. 
Niels, de meneer die de klarinet be-
speelde, vertelde dat kinderen veel 
meer naar hun gevoel moeten luis-
teren. Toen kwam er opeens een bi-
jzonder meisje, Dodo, binnen. Samen 
met haar opa was ze gevlucht uit Oek-
raine. Dodo kon zich helemaal laten 
meeslepen op de muziek van Niels. Dat 
vond opa niet zo heel leuk, want hij 

wist hoe Dodo was. 

Opa had een afspraak met Ineke Neer-
hof om Dodo aan te melden op het 
Sterrenpalet in Eibergen. Maar Dodo 
wilde dat helemaal niet, zij wilde naar 

Reykjavik… 

Reacties van kinderen op de voorstel-

ling:  

“Het was grappig.” 

“Dodo had een droom en daar geloofde 

ze in.” 

“Ze speelden goed toneel.” 

“De nepklarinet was leuk!”  

“Knap hoe Niels alle liedjes uit zijn 

hoofd speelde.” 

“Dodo is bij ons op school welkom!” 

 

Ik wil naar 

Reykjavik! 
Toneelstuk bij de Huve  

 We vonden het een super leuk ton-
eelstuk, want ze speelden goed in hun 

rol. 

We hebben er ook erg van genoten we 
vonden het jammer toen het was af-

gelopen. ;] 

Het ging over Dodo die wilde naar 
Reykjavik maar opa hield haar tegen. 
Want opa vond dat ze er niet goed 
over nadacht. En opa vond het irritant 
dat Niels de hele tijd muziek maakte 
want dan had Dodo geen controle 
meer over haar gevoelens. Ze werd 

dan boos, verdrietig of blij. 

We vonden het grappigste stukje dat 

Dodo de klarinet kapot sloeg van Niels. 

Ze was gevlucht uit Oekraïne met haar 
haar opa. Haar vader, moeder en oma 

waren dood. Dat vonden we erg zielig.  
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Verkeersles 

groepen 5 en 6 
Op 15 en 18 maart hebben de groepen 
5en6 verkeersles gehad. We zijn in 
groepjes van 3-4 kinderen rond gaan 
fietsen. Bij groep 5 hebben we vooral 
de voorrangsregels besproken en laten 
zien. Wie heeft er voorrang en 
waarom heeft rechts niet altijd voor-
rang?  Om de theorie in de praktijk te 
oefenen zijn we vanaf de Huender-
straat naar de Beukenlaan gefietst. 
Dit was tevens een leuke oefening 
voor als de kinderen volgend jaar naar 
deze locatie moeten fietsen. Het is 
belangrijk om met je kind vaker te 
gaan fietsen zodat de kinderen 

zekerder worden van zichzelf. 

Bij de kinderen van groep 6 was te 
merken dat zij vaker op de fiets zit-
ten. Maar in groepjes fietsen is toch 
moeilijker dan gedacht. Het is gezellig 
om te kletsen maar dan worden de 
regels wel eens vergeten. Het was dus 

goed om dit weer eens oefenen.  

Petra, bedankt voor het helpen bij de 

verkeersles! 

De verkeersouders 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

25-03  Huub Kruisselbrink uit groep 8 
25-03  Raphaël Rab uit groep 4         
26-03  Lisa de Haan uit groep 6         
27-03  Frederiek Koenders uit groep 5        
27-03  Elsbeth Koenders uit groep 6         
28-03  Alysa Bent uit groep 0                
01-04  Mirjam Lefering van de admin-
istratie                                            
02-04  Jinne Onnink uit groep 6                 
03-04  Hugo Sluiter uit groep 3                  
05-04  Harm Ezerman uit groep 8               
05-04  Kenna Kluivers uit groep 5                

05-04  Céline Drenth uit groep 5 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

Welkom 
Wij zijn heel blij dat het BSO-team 

wordt versterkt door Helmi Vos. 

Helmi, welkom op het Sterrenpalet en 

heel veel plezier bij ons op school!  

Even voorstel-

len 
Hallo allemaal! 

Mijn naam is Helmi Vos en ik ben 25 
jaar. Sinds maart werk ik bij VCO Kin-

derdomein op IKC het Sterrenpalet.  

Ik werk zowel bij de voorschoolse als 
de naschoolse opvang. Ik vind het 
belangrijk dat ieder kind het naar zijn 

zin heeft op de BSO.  

Samen knutselen, buiten voetballen of 
een spel spelen zijn dingen die ik graag 

samen met de kinderen doe.  

In mijn vrije tijd voetbal ik bij ERIX 
Dames 2 maar ik vind het ook heel 
gezellig om samen met vriendinnen af 

te spreken.  

U zult mij voornamelijk op de maan-
dag, dinsdag en 
donderdag zien 
op IKC het Ster-

renpalet.  

Wanneer er 
vragen zijn of 
als u meer wilt 
weten over mij, 
kunt u dat 

altijd vragen! 

Groetjes, Helmi Vos 

 

Gevonden 
3/4 gymbroek maat 140, zwart met 
witte streep. Waarschijnlijk groep 4. 

Op te halen bij Mark 

 

Pleinwerk-

zaamheden 
Op zaterdag 12 maart hebben een 
aantal ouders diverse pleinwerkzaam-
heden verricht.                               
Allemaal heel hartelijk dank voor jullie 
tijd en inzet, waardoor het bele-

vingsplein zo mooi blijft !   

 

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 

 

Cursus compu– 
tertypen/tekst-

verwerken 
Afgelopen jaar hebben weer een aantal 
leerlingen deelgenomen aan de cursus 
computertypen/tekstverwerken, die bij 
ons op school gegeven werd door Gul-

den Loon Typopleidingen. 

Ook in het volgende schooljaar wil Gul-
den Loon de cursus weer op school (of 

op een school in de buurt) organiseren. 

Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 
kunnen hier dan aan deelnemen. Hier-
voor krijgen de leerlingen uit de 
huidige groepen 5, 6 en 7 een folder 
mee, door middel waarvan zij zich kun-
nen inschrijven voor de cursus. Een typ
-diploma is in deze tijd heel wat 
waard! Daarom bevelen wij de cursus 

van harte aan! 

Fijn paas-

weekend! 
We wensen iedereen een heel fijn 

paasweekend! 


