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Voorwoord 

                 Het  Letterpalet 

Zonder woorden 

Als je bang bent, of verdrietig                
of je voelt je heel alleen                        
kom ik even naast je zitten.                    

Sla m'n armen om je heen 

 

Ben je boos of ongelukkig                       
is iets niet goed gegaan,                            
geef ik je een kleine knipoog                      

en ik kijk je even aan. 

 

Zonder woorden kun je zeggen:                 
hé, ik ben er nu voor jou.                        
Ook al gaat het even minder,                    

ook al ziet de lucht wat grauw. 

 

Als je iets een beetje eng vindt,                  
knijp ik even in je hand.                          
En je weet wat ik wil zeggen:                   

wij staan aan dezelfde kant. 

 

Ik trakteer je op een ijsje.                         
Of we fietsen ergens heen.                    
Stuur je zomaar een whatsappje.                 

Want je staat nu niet alleen. 

 

Je kunt altijd laten weten                      
wat je in je hart bedoelt.                 
Woorden zijn niet altijd nodig                   

om te zeggen wat je voelt. 

(Uit Trefwoord) 
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Schoolfeest en 
Afscheid juf 
Ans  

Zoals u in het afgelopen letterpalet al 
hebt kunnen lezen gaan we het jaar 
afsluiten met een spetterend eindcon-
cert. Dit zal plaatsvinden op donder-

dag 14 juli. 

Overdag krijgen de kinderen een work-
shop van gastdocenten en bereiden op 

deze manier een concert voor. 

Het is de bedoeling dat de kinderen om 
14.15 uur meegaan naar het Open-
luchttheater voor een generale repeti-
tie. Zij zullen dus na school-
tijd niet naar huis gaan. De kinderen 
die naar de BSO gaan, gaan ook met 
ons mee naar het theater, samen met 
de BSO-leiding. De kinderen krijgen 
een hapje en een drankje vóór het 

concert.  

 

Van 15.30 - 16.30 uur zal het concert 
zijn en om 16.30 uur is er moment 
waarbij we afscheid gaan nemen van 
juf Ans. U, als ouders, bent vanaf 15.15 

uur van harte welkom! 

Na het concert is er gelegenheid om 
afscheid te nemen van juf Ans.  Voelt u 
zich vrij om daarna naar huis te gaan. 
Maar u mag uiteraard ook nog een klein 

hapje of drankje te nuttigen. 

De eindtijd i.v.m. het verhuur van het 

theater is 18.00 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

Avondvier-

daagse 
Een heel aantal kinderen doet komen-
de week mee aan de Avondvierdaagse. 
Ook een heel aantal ouders loopt mee 
als begeleider.                                   
Ouders, bedankt!                                      
Jongens en meisjes, veel succes met 

het halen van de finish! 

Een brief met alle informatie over de 
organisatie heeft u (als het goed is) 

gisteren via Basisschoolnet ontvangen.  

 

Terugblik 

sportdag 
Ook dit jaar was het weer een zeer 
geslaagde sportdag! Bovendien was het 

een prachtige dag om te sporten. 

Heeft u het Facebook-bericht hierover 

langs zien komen?  

Kinderopvang 

2016/2017  
Eén van de 5 sterren binnen ons 5-
sterrenonderwijs, dat ook in het nieu-
we schoolgebouw gerealiseerd zal wor-
den, is een doorgaande lijn van 0-12 
jaar. Die lijn hebben we met ingang 
van dit schooljaar kunnen realiseren 
van 2-12 jaar. In augustus is er een 
gezamenlijke peutergroep van het 
Sterrenpalet en de Juliana gestart, 
voor kinderen van 2-4 jaar. Deze groep 
is op de dinsdag- en vrijdagmorgen van 
8.30 – 11.30 uur op de Juliana. We 
merken hoe fijn het is om binnen de-
zelfde organisatie volgens een door-
gaande lijn de kinderen vanaf 2 jaar te 
kunnen begeleiden. Deze groep konden 
we starten, nadat uit een behoeftepei-
ling bleek dat er genoeg belangstelling 
was voor het vormen van een peuter-
groep. In de toekomst willen we ook 
graag kinderopvang van 0-4 realiseren. 
Ook hiervoor geldt dat we hiermee 
kunnen starten, als er genoeg kinderen 
zijn om een groep te kunnen vormen. 
Twee jaar geleden hebben we door 
middel van een vragenlijst gepeild hoe 
groot de behoefte voor kinderopvang 
toen was. Omdat dit alweer een tijdje 
geleden is, we veel nieuwe ouders 
binnen ons kindcentrum hebben mogen 
verwelkomen en situaties van gezinnen 
gewijzigd kunnen zijn, willen we graag 
opnieuw een behoeftepeiling doen. 
Hiervoor ontvangt u aanstaande maan-
dag een vragenlijst, waarop u aan kunt 
geven of u belangstelling zou hebben 
voor de kinderopvang van 0-4 jaar, 
mocht deze opgestart kunnen worden. 
Mocht u zelf geen kinderen hebben in 
die leeftijd, maar wel anderen kennen 
die mogelijk belangstelling hebben, 
dan mag u de lijst gerust aan hen door-

geven. 

Om voor het volgende schooljaar ook 
te weten of u belangstelling heeft voor 
de peutergroep en/of buitenschoolse 
opvang, bevat de vragenlijst hier ook 

vragen over.  

Wilt u na invulling van de lijst deze 
voor maandag 13 juni inleveren op 
school of mailen naar 
dir@sterrenpaletvco.nl? Dan vindt het 
volgende overleg hierover plaats en 
kunnen we kijken welke mogelijkhe-
den er zijn voor de eventuele opvang 

van uw kind(eren).  

Mochten er vragen en/of opmerkingen 

hierover zijn, dan horen we die graag!     
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Om alvast te 

noteren: 
Op maandag 27 juni organiseert Be-
weeg Wijs een nieuwe activiteit:  
watergames voor de groepen 1 t/m 
5. Aanvullende informatie hierover 

ontvangt u zo spoedig mogelijk. 

mailto:dir@sterrenpaletvco.nl


Kinderkerk 
Zondag 12 juni 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 

“Een nieuw thuis?”.                                   

In plaats van geld voor een collecte 

word je van harte uitgenodigd om ar-

tikelen voor de Voedselbank mee te 

nemen. Iedereen is van harte welkom!  

 

Synchroon-

zwemmen 
De Berkellandse Zwemcombinatie 
(BZC) heeft naast de waterpolo en 
hardzwemmen nog een ander tak van 
sport, namelijk het synchroonzwem-

men. 

Voor meer informatie:  

www.schuurman-bzc.nl of per mail: 

synchroonzwemmen@schuurman-bzc.nl 

 

 

 

 

Welkom 

In groep 2A verwelkomen we Dilano 
Kreuning.                                           
In groep 0 verwelkomen we Renske van 
den Berg. Renske is het zusje van Joy-
ce.                                                         
Dilano en Renske, welkom op het Ster-
renpalet en heel veel plezier bij ons op 

school!  

Jarig 
We feliciteren op : 

 

03-06  Robin Lieftink uit groep 6               
03-06  Mathijs Lieftink uit groep 6               
04-06  Jasmijn Mateman uit groep 8              
04-06  Larissa Boomsma uit groep 4             
07-06  Rowan Kersten uit groep 8             
07-06  Renée Kransen uit groep 6             
07-06  Renske van den Berg uit groep 0           
08-06  Merle Timmerije uit groep 6          
12-06  Mikai Leistra uit groep 5            
12-06  Sven Leistra uit groep 5            
14-06  Jeanet van der Waal gymleer-
kracht                                               

15-06  Marit Navis uit groep 8 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

Terugblik extra 

info-uur 
Wat was het fijn dat er zoveel belang-
stelling was voor het extra info-uur 
over het nieuwe toekomstige schoolge-
bouw en de toekomst van het onder-
wijs in Berkelland. Inmiddels heeft u 
een verslag ontvangen over de infor-
matie die is verstrekt tijdens deze 

avond. 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen 
hebben naar aanleiding van deze infor-
matie aarzelt u dan niet en kom naar 

school. Geen vraag is teveel! 

Zodra er nieuws is over het vervolg, 

hoort u dit uiteraard van ons.  

Info-uur vol-
gend school-

jaar 
Zoals elk jaar, willen we ook graag 
weer met u terugblikken op het huidi-
ge schooljaar en u informeren over de 
plannen voor het volgende schooljaar. 
Hiervoor nodigen we u uit op donder-
dag 16 juni, van 19.30 – 20.30 uur, op 
de locatie aan de Beukenlaan. Van 

harte welkom!  

 

Betalen school-

reisje 
U heeft van onze penningmeester het 
verzoek gehad de kosten van het 
schoolreisje te voldoen voor 1 juni. 
Fijn dat zovelen dit al gedaan hebben. 
Als u nog niet heeft betaald, wilt u er 
aan denken dit dan per omgaande te 
doen?                    

Alvast bedankt! 
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Enkele weetjes: 

 Kinderen die gezond ontbijten halen 

hogere cijfers op school 

 20 % van wat we eten is nodig voor 

onze hersenen 

 Na een gezond ontbijt heb je min-
der ‘lekkere’ trek en is een stuk 
fruit met een pakje melk/flesje 

water voldoende in de kleine pauze 

 Uit promotieonderzoek (Batjes-
Vries) blijkt dat kinderen die smaak-
lessen volgen op school meer weten 
over gezonde voeding en het maken 
van gezonde voedselkeuzes en meer 

voedingsmiddelen durven proeven. 

 

 

 

 

 

 

Ontbijtproeve-
rij het Sterren-

palet  
In mei waren we weer met onze leef 
Wijs lessen op school voor de groepen 1 
t/m 8. Deze keer was het thema 

“Ontbijt”. 

Misschien hebben uw kinderen thuis 

iets verteld over onze lessen in de klas? 

We hebben met de kinderen gesproken 
over waarom ontbijten zo belangrijk 
voor je is. Een auto zonder benzine 
rijdt ook niet! Van ontbijt krijg je ener-
gie en dat heb je nodig om naar school 
te gaan en ook om te leren. 20 % van 
de voeding dat we eten, is bestemd 

voor je hersenen! 

(Onderzoek heeft uitgewezen dat kin-
deren die ontbijten hogere cijfers ha-
len op school dan kinderen die niet 

ontbijten) 

Ook hebben we het gehad over graan; 
waar komt graan vandaan, welke soor-
ten heb je, hoe wordt het gemalen en 
wat kan er allemaal van gemaakt wor-
den? Niet alleen brood maar ook pap, 
bijvoorbeeld havermout en Brinta. Nu 
weten de kinderen ook dat als de hele 
koren, de volle koren gebruikt wordt er 
de meeste voedingsstoffen inzitten. 

(volkoren producten dus). 

 

Op woensdag 26 mei hebben we met de 
kinderen een ontbijtproeverij gehou-
den voor de groepen 0 t/m 5 in het 
oude Oqiiogebouw (peuterspeelzaal).  
’s Morgens om 8.15 uur was het een 
gezellige drukte van ouders bij de ont-
bijtkraam en hebben we info gegeven 
over allerlei ontbijtproducten en eet-
gewoontes. Hoe leer je kinderen proe-
ven? Daarna kwamen de groepen vanuit 

school naar onze kraam. 

Het was dus proeven voor de kinderen 
van de groepen 1 t/m 5! Spannend om 
een beetje havermoutpap te proeven, 
maar een aantal kinderen hebben het 

geprobeerd, heel knap!  

Ook hebben ze muesli, allerlei granen 

en karnemelk geproefd. 

Karnemelk is heerlijk om in de zomer 
te drinken, vooral als het koud uit de 

koelkast komt.  

Het roggebrood was ook heel leuk om 
te zien en vooral om het een beetje uit 
elkaar te peuteren. Je kon het graan 
zien zitten! Het smaakte een beetje 

zoet, best wel lekker. 

De groepen 6 t/m 8 hebben op woens-
dag 1 juni van  Marlie Telgenkamp van 
de GGD een ontbijtproeverij in de klas 

gehad. 

 

Wij vonden het weer heel erg leuk en 
hebben genoten van het enthousiasme 

van de kinderen. 

Na de zomervakantie komen we weer 
terug. Dan gaan we het hebben over de 
avondmaaltijd en allerlei soorten 

groente. 

Tegen die tijd kondigen we aan wan-
neer u als ouder weer van harte wel-

kom bent bij onze infokraam. 

 

Maria Krabbenborg en Marlie Telgen-

kamp  

Leef Wijs    

 

Bijlagen 
U ontvangt bij dit Letterpalet 6     

bijlagen: 

 Maandkalender juni 2016 


