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Elise passen bij onze school. Elise is 22 

jaar en komt uit Bornerbroek.  

Elise, van harte welkom en een heel 
fijne tijd gewenst in groep 3 en op het 

Sterrenpalet!  

Voorwoord 
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Afscheid en 

welkom 
Bovenstaande tekst liet juf Nienke gis-
teren voor ons achter, toen ze afscheid 
van ons nam. Leuk om dit Letterpalet 
met deze mooie tekst te beginnen. Met 
ingang van volgende week is Nienke 
met zwangerschapsverlof. Dat is een 
heel fijne reden, maar we vinden het 
wel heel jammer om afscheid van haar 
te nemen. Precies een jaar heeft 
Nienke op het Sterrenpalet gewerkt. 
De eerste tijd heeft ze Alies volledig 
vervangen tijdens haar zwangerschaps-
verlof. Toen Alies voor drie dagen weer 
terugkwam, is Nienke de overige twee 
dagen in groep 3 blijven werken. 

Nienke, bedankt voor al je inzet in het 
afgelopen jaar voor de groep en de 
school, waarbij je enthousiasme en 
positieve inbreng! We wensen jou een 
heel fijn zwangerschapsverlof en zijn 
benieuwd naar het geboortebericht 

over een aantal weken.  

Gelukkig hebben we een vervanger 
gevonden voor juf Nienke. Omdat de 
meeste invallers meer dan genoeg in-
valwerk te doen hebben, viel het niet 
mee om iemand te vinden die op de 
woensdag- en donderdagmorgen in 
onze groep 3 zou kunnen komen les-
geven. Gelukkig ontvingen we deze 
week een bericht van Elise Zwijnen-
berg. Toen we met haar een gesprek 
voerden, merkten we dat het "klikte" 

en dat de gedachten en ideeën van  



Kraam Leef 

Wijs 
Woensdag 25 mei staat de kraam van 
Leef Wijs er weer. Dit keer gaat het 
over ontbijt. U bent van harte welkom 
om 8.15 uur. Wij zouden het heel leuk 
vinden als u komt. De kinderen aan de 
Huenderstraat  krijgen deze dag een 
ontbijtproeverij. De kinderen van de 
Beukenlaan krijgen dit op een andere 

dag. 

 

Sportdag 
Op donderdag 26 mei vindt voor de 
groepen 6, 7 en 8 de jaarlijkse sport-
dag plaats op Sportpark De Bijenkamp. 
We vertrekken om 8.15 uur met de 
fiets bij school. De kinderen moeten 
daarom om 8.00 uur uiterlijk aanwezig 
zijn op school! Om ongeveer 14.45 uur 
hopen we weer terug te zijn op school. 
De kinderen zullen gemixt met andere 
kinderen van Eibergse basisscholen in 
groepjes samen een sportieve prestatie 
leveren. U bent van harte welkom op 
Sportpark De Bijenkamp om een kijkje 
te komen nemen bij de sportprestaties 
van uw kind(eren). Wij hopen op een 

mooie, sportieve dag! 

 

Hoofdluiscon-

trole  
Op maandag 23 mei is er een hercon-
trole op hoofdluis in de onder- en mid-

denbouw. 

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

Bij voorbaat dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondvier-

daagse 
De Avondvierdaagse vindt dit jaar 
plaats van 6 t/m 10 juni. Als school 
lopen we met de groepen 3 t/m 8. Via 
Basissschoolnet hebben we u de 
mogelijkheid gegeven uw kind(eren) op 
te geven voor dit evenement. Opgave 
is nog mogelijk t/m woensdag 25 mei 
door middel van het beantwoorden van 

het bericht. 

Bij het bericht heeft u een aparte brief 
ontvangen met aandachtspunten en 
regels. Om alles zo gezond mogelijk te 
houden, zorgt de 
organisatie iedere 
avond voor drinken 
en een traktatie. 
Het meenemen van 
fruit en groente 
voor onderweg 

juichen wij toe! 

In de week vóór de 
Avondvierdaagse krijgt u alle aan-
vullende informatie (zoals vertrekti-

jden e.d.). 

 

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 

Van juf 

Nienke 
Hoi allemaal, 

Met een dubbel 
gevoel heb ik gisteren 
mijn laatste dag op 
het Sterrenpalet gevierd. Samen met 
de kinderen van groep 3 heb ik er een 
gezellige dag van gemaakt. Ik ben blij, 
omdat ik met verlof ga en er een 
prachtige nieuwe uitdaging en toe-
komst voor me ligt. Maar toch ook een 
beetje verdrietig om afscheid te ne-
men. Want ik heb het afgelopen jaar 
als heel plezierig ervaren. Ik wil ieder-
een bedanken voor de afgelopen tijd. 
De gezelligheid, het vertrouwen en het 
gevoel alsof ik hier al jaren rondliep 

hebben me goed gedaan. 

In de toekomst zullen we elkaar vast 
nog tegenkomen en tot die tijd wens ik 
iedereen nog een paar leuke laatste 
weken en daarna een hele goede 

vakantie. 

Veel liefs, juf Nienke 

 

Uitnodiging 

info-uur 
Als het goed is, heeft u deze week via 
Basisschoolnet de uitnodiging ontvan-
gen voor een extra ingelast info-uur op 
dinsdagavond 24 mei, van 19.30 – 
20.30 uur. Vanaf 19.15 uur staan de 
koffie en thee klaar in de zaal van De 
Klok in Eibergen. Wij kunnen u deze 
avond informeren over "het nieuwe 
gebouw" van het Sterrenpalet, gekop-
peld aan de ideeën van de gemeente 
over het onderwijs in Eibergen en die 

van de besturen.  

Mocht u de uitnodiging niet hebben 
ontvangen dan nodigen wij u bij deze 

alsnog uit. Wij hopen op uw komst! 
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Ter  

herinnering 
We willen u eraan herinneren dat we 
op donderdag 14 juli het jaar gaan 
afsluiten met een spetterend eind-
concert. Wilt u deze middag, vanaf 

15.00 uur, reserveren hiervoor?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verkeer 
De groepen 3 en 4 hebben weer 
verkeersles gehad. Dit keer 
hebben we op het verkeer-
splein op school geoefend met 
behulp van de skelters. Hoe 
moet je afslaan, wie heeft er 
voorrang, wat betekenen bepaalde 
verkeersborden? Al die vragen kwamen 
aan bod. Maar ook het bedienen van 
het verkeerslicht was natuurlijk leuk 
om te doen.  En het zebrapad werd ook 
gebruikt door de leerlingen om zo te 
leren wie er eerst mag: de voetganger 

of de skelter? 

De groepen 7 en 8 hebben voor de 
vakantie geoefend met het fietsen van 
de route voor het verkeersexamen. Dit 
hebben ze goed gedaan want de leer-
lingen zijn op 18 mei allemaal geslaagd 
voor het examen. Gefeliciteerd goed 

gedaan allemaal! 

Groetjes, de verkeersouders. 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch ver-
verkeers-

examen 
Deze week hebben de leerlingen van 
de groepen 7 en 8 deelgenomen aan 
het praktisch verkeersexamen. Alle-

maal van harte gefeliciteerd ! 

Ook willen wij alle ouders die die dag 
hebben meegeholpen heel hartelijk 

bedanken voor hun hulp! 

 

 

 

 

 

 

Terugblik 
touwtrektoer-

nooi 
Maar liefst vier teams deden woensdag-
middag mee met het jaarlijkse 
touwtrektoernooi. Het was een leuk, 
sportieve middag waarbij het heel erg 
leuk was om te zien dat alle teams na 
hun eigen wedstrijd onmiddellijk de an-
dere teams gingen aanmoedigen. Wij 
zijn heel trots op de behaalde resul-

taten! 

Meer foto’s van dit evenement zijn te 

vinden op onze Facebook-pagina. 

Geslaagd! 
Jorik Knol, Elsbeth Koenders, Maaike 
Koenders, Kiki Meijer, Kathy Sprenkeler, 
Britt ten Have en Sam Wegdam zijn 
geslaagd voor het diploma Computer-
typen/Word/PowerPoint van Gulden 

Loon. Allemaal van harte gefeliciteerd! 

In september/oktober 2016 start de 
nieuwe cursus van Gulden Loon. Wij bev-
elen deze cursus van harte aan. 
Voor meer informatie en inschrijven 

verwijzen wij naar de bijgesloten folder.  
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Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet 4 bijla-

gen, te weten:  

 Flyer Kidsrun 

 Flyer vakantiebiebapp 

 Folder Gulden Loon 

 Flyer Cool2bfit 

 

 

 

 

 

 

Afscheid 
Vorige week hebben we afscheid ge-
nomen van Alicia Mellendijk. Voor een 
nieuwe start gaat zij naar een school in 
Enschede. We wensen Alicia en haar 
moeder een heel fijne en goede tijd op 

de nieuwe school! 

Welkom 
In groep 4 verwelkomen we Aboud Al 

Diab. 

We wensen jou, samen met jouw 
ouders, een heel fijne Sterrenpalettijd 

toe! 

Jarig 
We feliciteren op : 

20-05  Justin Jongerman uit groep 2A   
21-05  Riny Grijsen leerkracht groep 1-
2B                                                     
21-05  Meike Wissink uit groep 0               
26-05  Renate Groot Wassink uit groep 
2B                                                          
27-05  Ilse Visser uit groep 8                              
03-06  Robin Lieftink uit groep 6                         

03-06  Mathijs Lieftink uit groep 6 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

 

  

VakantieBieb 
De VakantieBieb komt er weer aan. 

Kinderen die gedurende de zomervakan-
tie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-
niveaus terug in hun leesontwikkeling, 
blijkt uit onderzoek. Blijven lezen in de 
zomervakantie is daarom belangrijk en 
dat kan heel goed met de VakantieBieb-
app van de Bibliotheek. De app is vanaf 

1 juni te downloaden. 

Voor meer informatie verwijzen wij u 

naar www.vakantiebieb.nl. 

 

Cool2bfit 
Deze cursus is voor kinderen met overge-
wicht in de leeftijd van 8-13 jaar. Voor 
meer informatie verwijzen u naar de 

bijlage. 

 

Eiberrun  
Over 3 weken is het zover: de 18e Eiber-
run op zondag 29 mei 2016. De organisa-
tie is achter de schermen druk bezig om 
alle taken uit het draaiboek uit te vo-
eren. Profiteer nog t/m vrijdag 20 mei 
van korting op de inschrijfgelden en het 
ontvangen van je voornaam op het start-
nummer. Klik hier om rechtstreeks naar 

de inschrijving te gaan. 

Naast de Eiberrun organiseert ASV Eiber-

gen ook een speciaal Kids programma. 

Voor meer informatie hierover verwijzen 
wij u naar de bijlage of naar de website: 
http://www.eiberrun.nl/evenement/

kidsrun.html 
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Prietpraat 
Enkele kleuters spelen in de bouwhoek 
onder de trap. Daarbij zijn enkele 
blokken voor de trap terechtgekomen. 
Juf waarschuwt ze: "Pas op dadelijk 
breekt iemand zijn nek erover.""Welke 

nek?" is de vraag. 

http://www.vakantiebieb.nl
http://www.eiberrun.nl/inschrijven.html?pk_campaign=nieuwsbrief&pk_kwd=03-2016
http://www.eiberrun.nl/inschrijven.html?pk_campaign=nieuwsbrief&pk_kwd=03-2016
http://www.eiberrun.nl/evenement/kidsrun.html
http://www.eiberrun.nl/evenement/kidsrun.html
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In de meivakantie hebben we diverse 
activiteiten aangeboden aan de kin-
deren van de ‘vakantie-BSO’. Omdat 
Koningsdag in de vakantie viel, hebben 
we veel oud-Hollandse spelletjes 
gespeeld. Zo konden de kinderen o.a. 
koekhappen, snoephappen, blik gooien, 
knikkeren, sjoelen en spijkerpoepen. 
Dit leverde een geweldig leuke sfeer op 
waarin de kinderen erg sportief met 
elkaar om gingen. Ook was het heel 
leuk om te zien dat oudere kinderen in 
een groepje erg leuk om gingen met 

hun jongere medespelers.  

Naast de gestructureerde spelac-
tiviteiten werd er lekker gevoetbald op 
het grasveld en zijn er veel hutten ge-
bouwd. Verder hebben een aantal kin-
deren diverse tikspelen gedaan en heb-
ben ze lekker in de zandbak en het 
bosje gespeeld. Na al deze activiteiten 
hebben we samen met de kinderen, op 
het grasveld, een ijsje gegeten. Dit 
mocht natuurlijk niet ontbreken, want 

het was schitterend weer!  

Als kookactiviteit hebben een aantal 
kinderen oranje-feest cakejes gema-
akt. Onder leiding van stagiair Niek 
hebben de kinderen de ingrediënten 

uitgezocht en alles gewogen. 

Ook werd er weer druk geknutseld in 
de meivakantie. We zijn o.a. druk ge-
weest met leuke moederdag- cadeaus. 
Daarnaast hebben een aantal kinderen 
een mooi kunstwerk geschilderd en 
werden van vouwblaadjes leuke dieren 

en kunstwerken gevouwen.  

We streven er naar om voor komende 
vakanties het thema niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor ouders/

verzorgers en kinderen, duidelijk te 
maken via de nieuwsbrief. Zo is voor 
het kind ook duidelijk welke ac-
tiviteiten het kan verwachten op de 

vakantie-BSO.   

Tot het volgende BSO-report! 

Danielle, Helmi, Ineke en Robin 

In de meivakantie hebben we diverse activiteiten aangeboden aan de kinderen van de “vakantie-BSO”. 

Omdat Koningsdag in de vakantie viel, hebben we veel oud-Hollandse-spelletjes gespeeld…. 

BSO-report 


