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Koningsspelen 
Op het moment van schrijven, zijn de 
Koningsspelen nog volop in gang, maar 
wat is het leuk! En wat hebben we er 
mooi weer bij. Om half 10 hebben we 
meegedaan met de gezamenlijke af-
trap. De kinderen hebben genoten van 
een lekker ontbijt of lunch en hebben 
allemaal vol enthousiasme meegedaan 
met de verschillende spelletjes, zoals 
Konings-cirkelbal, Koningsdans, de 
Maxima en Willem-Alexander-loop, en 
nog veel meer leuke spelletjes op het 
schoolplein aan de Huenderstraat of 

op de Shortgolfbaan. 

Voorwoord 

                 Het  Letterpalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsspelen 

Kijk nu eens, die kleuter in  
Zelen, 
die zit zich op ’t plein te ver-
velen!  
Hij trekt een pruillip: 
"Ik zit in een dip; 
Ik mocht toch vandaag koning 

spelen?" 
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Extra ruimte! 
Zoals u misschien ook wel eens merkt, 
is de ruimte aan de Huenderstraat be-
perkt. We zijn heel blij dat onze school 
groeit en dat de school vorig schooljaar 
een Integraal Kindcentrum is gewor-
den, waardoor onderwijs en opvang in 
één gebouw te vinden zijn. Maar met 
name voor extra activiteiten hebben 
we hierdoor geen extra ruimte meer 

beschikbaar. 

Gelukkig hebben we hiervoor nu goed 

nieuws!  

Binnenkort kunnen we allerlei activitei-
ten uitvoeren in het gebouw aan de 
Klaashofweg 16 (het voormalige peu-
terspeelzaalgebouw). We zijn hier heel 
blij mee! In de afgelopen weken zijn 
de ruimtes waar nodig geschilderd in 

de kleuren van het Sterrenpalet.  

 

Er is nu een speellokaal aanwezig, 
waar we met de kleutergroepen kun-
nen gymmen en waar ook andere les-
sen gegeven kunnen worden, zoals bij-
voorbeeld muziek en dans en drama. 
Een podium in deze ruimte maakt het 
extra leuk! Het lokaal, dat er naast het 
speellokaal is, kan dienen als atelier, 
waarin allerlei creatieve activiteiten 
gedaan kunnen worden, zonder dat 
eerst een leslokaal hiervoor aangepast 

hoeft te worden.  

 

De keuken die er is, biedt de mogelijk-
heid om met de kinderen te gaan ko-
ken en bakken. Daarmee gaat een wens 
van de leerkrachten en BSO-
medewerkers in vervulling! Tenslotte 
beschikt het gebouw over een extra 
kantoor-/gespreksruimte, die we nu 
vaak tekort komen, en die dus ook van 

harte welkom is! 

 

 

 

 

Het gebouw zal zowel door school als 
de BSO gebruikt gaan worden. Omdat 
de kindaantallen op de BSO zo groeien, 
dat de ruimte aan de Huenderstraat in 
de nabije toekomst mogelijk niet meer 
genoeg is, wordt op dit moment beke-
ken of de naschoolse activiteiten van 
de BSO in het gebouw aan de Klaashof-
weg aangeboden kunnen worden. 
Mocht dit gebeuren, dan hoort u dit 
uiteraard van ons, zodat u weet waar u 
uw kind(eren) op kunt halen. Er blijft 
een verbinding tussen beide gebouwen, 
zoals die verbinding er ook is met het 

gebouw aan de Beukenlaan.  

 

Droom 

Dat we gebruik moeten maken van 
meerdere gebouwen is van tijdelijke 
aard. Onze droom is dat alle groepen 
en activiteiten onder één dak plaats 
gaan vinden in de ‘nieuwe school’. 
Nieuws daarover kunnen we op dit mo-
ment nog niet vertellen. Nog steeds 
zijn er gesprekken van de gemeente 
met het bestuur gaande over het nieu-
we gebouw van het Sterrenpalet. De 
ideeën worden wel steeds concreter, 
waardoor we denken dat we u over 
niet al te lange tijd kunnen informeren 
over het ‘nieuwe gebouw’. Zodra idee-
ën definitief worden, ontvangt u hier-

over informatie.     

Touwtrektoer-

nooi 
Op woensdag 18 mei is het touwtrek-
toernooi. De kinderen die hieraan 
meedoen, mogen hun brood op school 
eten, daarna vertrekken we om 13.00 
uur gezamenlijk op de fiets naar…. Het 
is handig als de kinderen zelf iets te 
eten en/of drinken voor tijdens het 
toernooi meenemen. Natuurlijk zijn er 
ook supporters nodig langs de lijn. 

Komt u ze aanmoedigen? 

 

Praktisch ver-

keersexamen 
Op woensdag 18 mei vindt het prak-
tisch verkeersexamen plaats voor de 
groepen 7 en 8. Ter voorbereiding 
hierop krijgen de kinderen, via Basis-
schoolnet, een routebeschrijving zodat 
de leerlingen alvast kunnen oefenen 

voor hun examen. 

 

Schoolreisje 

groep 6 
Net als de groepen 1 t/m 5 gaat ook 
groep 6 op 22 juni op schoolreis. De 
groep vertrekt om 9 uur met een klei-
ne bus, vanaf de locatie Huender-
straat, richting Hellendoorn. We zullen 
rond 17.00 uur weer terug zijn aan de 

Huenderstraat. 

 

Dodenherden-

king 
Op 4 mei vindt de Dodenherdenking 
bij het Monument aan de Burgemees-

ter Wilhelmweg plaats. 

Dit monument is destijds geadopteerd 

door de Driesprong.  

Dit jaar wordt er een krans bij het 
monument gelegd namens alle scholen 

uit Eibergen. 

Twee kinderen van onze school zijn 
uitgekozen om een gedicht voor te 

dragen. 
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Tip 
Op onze site 
www.sterrenpaletvco.nl/de-gevaren-

van-internet/ 

kunt u het artikel lezen dat in Berkel-
land Nieuws heeft gestaan over de 

gevaren van internet. 

 

http://www.sterrenpaletvco.nl/de-gevaren-van-internet/
http://www.sterrenpaletvco.nl/de-gevaren-van-internet/


Oud papier 
Om een beeld te krijgen hoeveel oud 
papier wij als school inzamelen volgt 
hieronder een overzicht van het jaar 

2015. 

Januari: 4160 kg.                                 
Maart: 3780 kg.                                      
Mei: 3660 kg.                                           
Juli: 3440 kg.                                              
September: 2740 kg.                                       
November: 3980 kg.                                         

Op jaarbasis is dit 21.760 kg. 

Waar je landelijk gezien een daling 
ziet van het aantal kilo’s oud papier 
wat er ingezameld wordt, hebben wij 
te maken met een lichte stijging ten 
opzichte van 2013  ( 20.790 kg. ) en 

2014 ( 20.930 kg.). 

Ik denk dat wij hier met elkaar enorm 
trots op mogen zijn! Het geld dat wij 
hiermee ophalen komt ten goede aan 
alle kinderen van school. Nu u dit weet 
is het misschien ook eens een overwe-
ging waard om een keer te helpen op 
een woensdagmiddag? Oud papier ha-
len wij 6x in een schooljaar op met de 
kinderen uit de groepen 7 en 8. Ook als 
uw kind in een lagere groep zit zou het 
fijn zijn als u toch een keertje met de 
auto zou willen rijden. Wij beginnen 
om 12.30 uur en zijn uiterlijk 14.00 uur 

klaar. 

Dus mocht u 18 mei of 6 juli nog tijd en 
zin hebben om te helpen dan hoor ik 

dit graag.  

Groetjes, Minette Onnink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SamenLoop 
voor Hoop Ber-

kelland 
Wellicht heeft u gehoord van de Sa-
menLoop voor Hoop Berkelland die 
georganiseerd wordt in het weekend 
van 11 & 12 juni 2016. Tijdens dit eve-
nement wordt ook een KinderLoop ge-
organiseerd. En wel op zaterdag 11 

juni tussen 15:00 – 17:00 uur. 

In de bijgesloten brief vindt u hierover 

meer informatie. 

 

Kinderkerk 
Zondag 24 april is er weer een speciale 

dienst voor kinderen in de leeftijd van 

2 – 8 jaar, ben je ouder dan ben je 

uiteraard ook van harte welkom! 

De dienst begint om 11.00 uur en zal 

worden gehouden in de Antoniuskerk, 

Lindevoort 20 in Rekken. Deze keer is 

er gekozen voor het thema “De bruiloft 

in Kana”. Iedereen mag in feestkleding 

naar deze bruiloft komen! In plaats van 

geld voor een collecte word je van 

harte uitgenodigd om artikelen voor de 

Voedselbank mee te nemen. Iedereen 

is van harte welkom!  

 

Kinderdagkamp 
In de laatste week van de zomervakan-
tie (maandag 22 t/m vrijdag 26 augus-
tus) wordt in Eibergen weer het Kin-
derdagkamp gehouden. Wil uw kind 
daarbij zijn en zit hij/zij dit schooljaar 
(2015/2016) in groep 3, 4 of 5 dan 

vindt u meer informatie in de bijlage. 

 

 

Leef Wijs 
Enkele weken geleden heeft u informa-
tie ontvangen over het project Leef 
Wijs, een aanvullend programma op 
Beweeg Wijs. Leef Wijs is een onder-
deel van het project “Achterhoek in 
Beweging : gezonde jeugd”. Door het 
programma Leef Wijs leren onze kinde-
ren al op jonge leeftijd wat gezonde 
voeding is, keuzes daarin te maken en 
dat het leuk en goed is om veel te be-

wegen. 

Eind februari waren de lessen van het 
eerste blok in de klassen over gezonde 
tussendoortjes en op 4 maart stond er 
voor u een kraam klaar. Op deze dag 
werd voor de kinderen een heerlijk 

tussendoortje gemaakt.  

Elk blok wordt gestart met een oriën-
tatieles in de groep door Marlie Tel-
genkamp, Leef Wijs-deskundige van de 
GGD. Daarnaast is Maria Krabbenborg, 
schoolverpleegkundige van de GGD, 

betrokken bij het project. 

Na de meivakantie starten we met 

het tweede blok: gezond ontbijt 

 Het tweede blok begint op dinsdag 

17 en woensdag 18 mei. Dan wor-
den de oriëntatielessen gegeven in 
de groepen. De groepen 6,7 en 8 
gaan na de lessen zelf aan de slag 
om voor elkaar een gezonde ontbijt-

proeverij te maken.  

 Op woensdag 25 mei staat de infor-

matiekraam van 8.15 u tot 9.00 u in 
hal aan de Huenderstraat klaar voor 

u als ouders.  

 Vanaf 9.00 krijgen de kinderen van 
de Huenderstraat een ontbijtproeve-

rij. 

 Na bovenstaande activiteiten gaan 

de leerkrachten in de groep verder 
met de lessen uit de Leef Wijs me-

thodiek. 
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Jarig 
We feliciteren op : 

24-04  Merredy Ballast uit groep 3      
25-04  Roos Assinck uit groep 6               
27-04  Benten Kruisselbrink uit groep 3          
29-04  Teun Kransen uit groep 4                 
29-04  Senne Kransen uit groep 4                   
01-05  Eduan Ballast uit groep 1B                
04-05  Ans Hofstede leerkracht groep  
1-2A                                                    
04-05  Joske Kruisselbrink uit groep 2B         
04-05  Kiki Kruisselbrink uit groep 2B    
04-05  Lysan de Klerk uit groep 0                
05-05  Yvar te Raa uit groep 8                         
09-05  Lars Ebbers uit groep 5                         
09-05  Jim Lerink uit groep 2A                       
09-05  Carlijn Zoerink uit groep 1A                  
10-05  Sanne Kruisselbrink uit groep 0              
11-05  Troy Bussink uit groep 5                    
11-05  Kallista te Spenke uit groep 6                 
13-05  Niels Rooiman uit groep 6                    
13-05  Tom Rooiman uit groep 6                     
13-05  Gijs Roessink uit groep 1B                    
13-05  Zoë-Jane Houtsma uit groep 1A             
14-05  Alies Knoef leerkracht groep 3            
15-05  Chelsey Heinhuis uit groep 0                
17-05  Stijn Assinck uit groep 8                       

20-05  Justin Jongerman uit groep 2A 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

Welkom 

In groep 0 verwelkomen we Jairo Beuk-
hof, Lysan de Klerk, Sanne Kruissel-
brink, Chelsey Heinhuis en Meike Wis-
sink. Welkom op het Sterrenpalet en 
samen met jullie ouders een heel fijne 

tijd bij ons op school!  

Sparen voor 
Catherine uit 

Oeganda 
Vanaf de voorjaarsvakantie tot de mei-
vakantie is er weer flink gespaard. We 

hebben  een bedrag van 100,76 euro 
op de rekening voor Catherine kunnen 

storten.  

Dat doet goed, te weten dat we ons 
steentje weer bij hebben kunnen dra-
gen aan het levensonderhoud van Ca-

therine. 

 

 

Ouders van 

waarde 
Onze school is aangesloten bij de lan-
delijke organisatie Ouder van Waarde 
en we maken ons daarmee sterk voor 
een goede samenwerking tussen school 
en thuis in het belang van de kinderen. 
Alle ouders van onze school kunnen 
met hun vragen terecht bij Ouders van 

Waarde. 

Ouders van Waarde is de landelijke 
organisatie van en voor ouders, ouder-
raden (OR) en medezeggenschapsraden 
(MR) in het protestants-christelijk, ka-
tholiek en oecumenisch onderwijs. 
Meer informatie vindt u op de website 
www.ouders.net en in bijgesloten fol-

der. 

  

Bijlagen 
U ontvangt bij dit Letterpalet 6     

bijlagen: 

 Maandkalender mei 2016 

 Infobrief SamenLoop 

 Inschrijfformulier SamenLoop 

 Kleurplaat SamenLoop 

 Inschrijfformulier Kinderdagkamp 

 Folder Ouders van waarde 

Meivakantie 
Van 25 april t/m 6 mei is de school 
gesloten wegens de meivakantie. 
Iedereen alvast een fijne vakantie 

gewenst.  

Op maandag 9 mei vindt de luizen-
controle weer plaats. Denkt u eraan 
om dan geen ingewikkelde staar-
ten/vlechten en teveel gel in de 

haren van uw kind(eren) te doen? 


