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Wereldkaart 

Wat zou ik graag  

een wereldkaart geven 

aan ieder kind. 

Liever nog: 

aan alle jonge mensen 

een verlichte wereldbol. 

Om hun ogen te openen 

voor kleur en samenhang. 

 

Dat ze hart krijgen 

voor wie anders zijn. 

Verbondenheid kan groeien: 

een kring van mensen 

hand in hand 

dichtbij en wereldwijd 

- Dom Hélder Pessoa Câmara 

Braziliaans bisschop en bevrijdingsthe-

oloog 1909-1999) - 

Meivakantie 
Van 25 april t/m 6 mei is de school 

gesloten wegens de meivakantie. 

De maandag na de meivakantie, 
maandag 9 mei, is er weer de luizen-

controle. 

Denkt u er aan om geen ingewikkelde 
staarten, vlechten in het haar van uw 
dochter te doen en graag uw zoon 
zonder teveel gel naar school te stu-

ren? Bij voorbaat dank. 

 



Excursie groep 

7 

De kinderen van groep 7 gaan op dins-
dag 7 juni op excursie. Voorgaande 
jaren ging groep 7 een nacht op kamp, 
maar omdat de kinderen begin groep 8 
ook al op kamp gaan, leek het ons voor 
de afwisseling leuker om iets anders 

bijzonders te doen. 

We gaan naar Corpus, Sealife en na-
tuurlijk.... het strand. We willen dit 
jaar met de auto gaan, omdat de bus 
geen goede optie is met 13 kinderen 
vanwege de hoge kosten. We hebben 
voor heel veel kinderen al een plekje 
in de auto, maar we zijn nog wel op 
zoek naar een of twee ouders met auto 

die de hele dag mee willen rijden.        

Aan u vragen we hiervoor een bijdrage 

van 40 euro.                                               

Voor alle ouders geldt: een verzoek 
tot betaling ontvangt u van onze pen-
ningmeester, Larissa Ormel, via Basis-

schoolnet. 

 

Eigen bijdrage 

schoolreisje 
De afgelopen jaren betaalden de ou-
ders altijd maximaal 25 euro eigen 
bijdrage hiervoor. De ouderraad legde 
vervolgens het resterende bedrag bij. 
Door de stijgende kosten van het ver-
voer, entree e.d. hebben we besloten 
de eigen bijdrage te verhogen naar 
maximaal 27.50 euro. Mocht het goed-
koper kunnen dan doen we dit natuur-

lijk! 

Mochten er nog vragen en/of opmer-
kingen zijn dan horen we dit graag.         
Met vriendelijke groeten,                           

De ouderraad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter Herinne-

ring 
Op woensdag 13 april is het voetbal-
toernooi. De kinderen die hieraan mee-
doen, mogen hun brood op school eten. 
Daarna vertrekken we om 13.00 uur 
gezamenlijk op de fiets vanaf de loca-
ties Beukenlaan of Huenderstraat.  
Het is handig om zelf iets te eten en/of 
drinken mee te nemen.  
Natuurlijk zijn er ook supporters nodig 
langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen?  
 
 

Eindtoets 

groep 8 
Op dinsdag 19 april begint voor groep 
8 de eindtoets. Wij wensen alle kinde-

ren heel veel succes toe! 

 

L.O.E.P. 
Op 20 april organiseren wij, onder 
onze nieuwe naam L.O.E.P. (Leer, Ont-
dek, Ervaar en Plezier), een activiteit 
voor basisschoolleerlingen in de leef-
tijd van 4 tot en met 12 jaar. De activi-
teit staat in het teken van Science en 

het onderzoekend vermogen. 

Aanvullende informatie leest u in bij-

gesloten flyer. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schoolreisjes 

groepen 0-6 
Op woensdag 22 juni is het weer zo-
ver. Dan gaan de groepen 0 t/m 6 op 

schoolreis!     

De groepen 0, 1 en 2 gaan naar De 
Strubbert in Laren (Gld).  De Strubbert 
is een kinderboerderij waar ook volop 
gespeeld kan worden.                                              
We vertrekken die dag om 8.30 uur bij 
school en zijn om 15.00 uur weer te-
rug. De ouderbijdrage van groep 0/1/2 

bedraagt 22 euro.  

De groepen 3, 4 en 5 gaan dit jaar 
naar de Spelerij in Dieren.                                   
De Spelerij is een uniek speel- doe- en 
ontdekpark.                                               
Het park gaat om 10.00 uur open. 
Hierdoor vertrekken we niet gelijk om 
08.15 uur, maar om 8.45 uur.                  
We zullen rond 17.00 uur weer terug 
zijn aan de Huenderstraat. De ouder-
bijdrage van groep 3/4/5  bedraagt 

27.50 euro.  

Groep 6 gaat apart op schoolreis. Deze 
groep gaat naar Hellendoorn. Ook de 
kosten hiervan bedragen 27.50 euro. 
We zijn nog aan het kijken welke dag 
hiervoor het mest geschikt is. De ou-
ders van groep 6 ontvangen hierover 

z.s.m. bericht van de leerkracht. 
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Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet        

5 bijlagen. 

Catherine 
We hebben weer post gekregen van 
Catherine. Ze bedankt ons hartelijk 
voor de kaarten en het geld dat ze 
rond Kerst van ons heeft ontvangen. Ze 
heeft er kleren voor gekocht. We zien 
haar op de foto met een nieuwe jurk 

en nieuwe kleren in haar tas 

Ze vindt het erg leuk op school. Haar 
lievelingsvak is lezen . Thuis helpt ze 
vaak mee in het huishouden, ze vindt 
het leuk om in en rondom het huis te 

vegen met een bezem. 

Catherine heeft op haar brief dieren 
ingekleurd die voorkomen in Oeganda: 
apen, giraffes, berg gorilla’s, nijlpaar-

den en kuifkranen. 

Ze wenst ons een goed jaar vol van 

vreugde: “May God bless you” 

In de gang aan de Huenderstraat han-
gen de brieven en de foto  die Catheri-

ne ons stuurt. 

Over drie weken zullen we alle spaar-
potten weer legen en hopen we dat er 

weer veel gespaard is voor Catherine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsspelen 
Ook dit jaar doen wij mee aan de Ko-
ningsspelen op vrijdag 22 april. Het 
feestelijke programma vindt plaats op 
de locatie Huenderstraat (groep 1 t/m 

5) en de Shortgolfbaan (groep 6 t/m 8). 

 

Het programma voor groep 1 t/m 5: 

Om 8.15 uur beginnen de kinderen aan 
een speciaal op deze dag aangeboden 

feestelijk en gezond ontbijt. 

Om 9.00 uur vinden de Koningsspelen 
voor groep 0, 1 en 2 op het plein 

plaats. 

Om 10.30 uur starten de Koningsspelen 

voor groep 3, 4 en 5. 

De kinderen van groep 7 en 8 helpen 

bij de Koningsspelen. 

 

Het programma voor groep 6 t/m 8: 

Om 12.00 uur beginnen de kinderen 
aan een speciaal op deze dag aangebo-

den feestelijk en gezonde lunch.  

Om 12.30 uur beginnen de Koningsspe-
len voor de groepen 5 t/m 8. Zij heb-

ben hiervoor een fiets nodig. 

 

*Voor het ontbijt of lunch willen wij u 
vragen om aan uw kind(eren) een bord, 
een beker en bestek (graag met naam) 

mee te geven. 

**Wilt u voor de kleine pauze zoals 
gewoonlijk ook eten en drinken meege-

ven? 

***Groep 3, 4 en 5 doen ’s ochtends 
mee aan het Koningsontbijt. Voor tus-
sen de middag willen wij u vragen om 
aan hen wel eten en drinken mee te 

geven. 

 

Met alle feestelijkheden eromheen 
belooft het dit jaar een onvergetelijke 
dag te worden! Om het extra feestelijk 
te maken, zou het leuk zijn als ieder-
een zoveel mogelijk in het oranje is 

gekleed ! 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben 
over deze dag, dan horen wij het 

graag. 

 

 
 
 
 

 

 

Welkom 
In groep 0 verwelkomen we Alyssa Bent. 
Welkom op het Sterrenpalet en heel veel 

plezier bij ons op school! 

  

Jarig 
We feliciteren op : 

09-04  Joyce ten Elzen leerkracht van 
groep 5                                                
09-04  Bo ten Have uit groep 4                  
12-04  Maaike Koenders uit groep 7                
13-04  Jasper Teerink uit groep 3            
14-04  Mirthe Hoftijzer uit groep 2A         
16-04  Falko Grillenberger uit groep 8             
17-04  Ineke Slooten van VCO Kinderdo-
mein                                                    
17-04  Daniek Nijkamp uit groep 3                 

19-04  Ineke Neerhof directeur 

Allemaal een heel fijne verjaardag toe-

gewenst!  
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Volleybaltoer-

nooi 
Vorige week zijn er veel ouders betrok-
ken geweest bij het volleybal toernooi. 
Heel erg bedankt voor het coachen of 
meefietsen. We hebben een heerlijke 

sportieve middag gehad! Super gedaan! 

 

Bij het jaarlijkse volleybaltoernooi 
heeft ons (leraren)team, samen met 

dat van de Juliana, alles gegeven. 

Helaas was het niet genoeg voor de 
overwinning, maar het was wel erg 

gezellig! 

 

 

Om alvast te 

noteren 
Na de meivakantie staan de volgende 

sportieve activiteiten op de agenda: 

 Op  woensdag 18 mei het touwtrek-

toernooi; 

 Op zondag 22 mei de Eiberrun; 

 Op woensdag 26 mei sportdag voor 
alle leerlingen van de groepen 5 t/m 

8. 

 

 

 

8 APRIL 2016 NUMMER 15 4 

                                                                      

                                                                       ◄ Gymles groep 2 in de  

\                                                                       Pickerhal 

 

                                                                       10 tellen in de rimboe 

               met wel 20 deel- 

                                                                        nemers!                   ► 

 

 

 

 

 

◄  Muziek van de toekomst  

 

 

 

 

                           

 

                                 ▼Groep 0 ► 
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Afgelopen periode zijn we druk bezig 
geweest met het thema ‘leer in verk-
eer’. Tijdens dit thema hebben we met 
name veel knutselwerkjes gemaakt, 
o.a. veel verkeersborden en stoplich-
ten. We hebben de verkeersborden ook 
besproken. Naast het bespreekbaar 
maken van de diverse borden hebben 
we een aantal verkeersregels en bor-
den in de praktijk geoefend. Dit deden 
we tijdens een van de Beweegwijsspel-
letjes op het plein. De kinderen konden 
met een skelter een parcours afleggen 
en moesten dan rekening houden met 

diverse verkeersregels.  

Komende periode zijn we bezig met 
het thema natuur. We zijn al druk be-
zig met onze moestuintje van de Albert 
Heijn. We zijn als BSO opgegeven om 
moestuintjes e doneren. De moestuin-
tjes die aan het einde van de week 
over zijn en aan de BSO zijn gedoneerd 
komen onze kant op. Een aantal van de 
BSO kinderen heeft echt groene vin-

gers, dit is goed te zien op de foto’s.  

Verder gaan we in dit thema op excur-
sie om meer te weten te komen over 
de natuur. We zullen een aantal proef-
jes gaan doen. Ook is de visakte binnen 

en zal er bij mooi weer af en toe een 
hengeltje worden uitgegooid. Daar-
naast hebben we een aantal knutsel- 
en kookactiviteiten die alles te maken 

hebben met de natuur.  

Ineke is weer langzaamaan begonnen 
op de BSO.  
Eerst zal dit therapeutisch zijn. Ze 
draait 1 keer in de week de VSO mee 
en komt 1 keer in de week een uurtje 
bij op de groep tijdens de naschoolse 

opvang. Fijn dat je er weer bent Ineke! 

Tot de volgende bso report! 

Helmi, Danielle, Ineke en Robin 

Afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het thema “leer in verkeer”. Tijdens dit thema hebben 

we met name veel knutselwerkjes gemaakt, o.a. veel verkeersborden en stoplichten…. 

BSO-report Sterrenpalet 
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Deze weken werken wij op de peuter-
groep over het thema ‘Lente’. Een the-
ma wat mooi aansluit bij de tijd van 
het jaar. 
Het boek dat hierbij centraal staat is: 
‘Jip en Janneke, zaadjes planten’. Jip 
en Janneke gaan samen zaadjes plan-
ten nadat ze eerst alle bloemen en 
planten uit het tuintje hebben getrok-
ken. In de kring wordt er op een speel-
se manier over zaadjes planten ge-
leerd. Via de actie van de Albert Heijn 
heb ik voor de peutergroep een stel 
moestuintjes gekregen. 
Deze mogen de peuters elke dinsdag en 
vrijdagochtend water geven met de 
gieter en sommige moestuintjes zwem-
men dan ook in het water. Mooi om 
samen met de peuters het ontkiemen 
van de plantjes te volgen. Met het be-
hulp van een praatplaat over de lente 
wordt er gepraat en gezongen over de 
koe, de eendjes, de schapen, paarden, 

vissen en de tractor. 

Aan tafel is er natuurlijk weer geknut-
seld. Zo hebben de peuters allemaal 
hun eigen bloempotje geverfd. Daarna 
mochten ze er zelf potgrond in schep-
pen en een zonnebloempitje in stop-
pen. 
Ook deze potjes staan nog op de peu-
tergroep en worden dagelijks voorzien 
van water. De kunstenaartjes hebben 
ook tulpen geverfd met een vork en er 
zijn schaapjes geverfd en geplakt. We 
hebben ook een uitstapje gemaakt naar 
de eendjes. Gelukkig waren er deze 
keer al wat meer eendjes in de vijver 
aan het rondzwemmen dan de vorige 
keer dat we er waren. Ook Pompon is 
mee geweest naar de eendjes en mocht 
tussen de peuters aan de waterkant 
zitten. Dat was een mooi gezicht! Aan-
komende weken werken wij op de peu-
tergroep nog verder over de lente. Vrij-
dag 22 april vieren wij met de peuters 
ook de Koningsspelen, we sluiten aan 

bij de andere groepen op school.  

Vanaf vorige week is Noa Opbroek ge-
start bij ons op de peutergroep. Gezel-
lig dat jij bij ons komt spelen! Wij wen-
sen jou veel leer- en speelplezier toe 

bij ons op de peutergroep. 

Groetjes Daniëlle en Nikae 

Deze weken werken wij op de peutergroep over het thema Lente… 

Peuter-report 


