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10 minuten ge-
sprekken  
Dinsdag 5 juli zijn de 10-minutenge-
prekken (groepen 1 t/m 6) en de 15-
minutengesprekken (groep 7). Als het 
goed is, heeft u  hiervoor de uitnodi-
ging(en) ontvangen. De gesprekken vin-
den plaats in de leslokalen van alle 
groepen, dus zowel aan de Huender-
straat als aan de Beukenlaan. Tien mi-
nuten van 
tevoren 
ligt het 
werk van 
uw kind in 
de gang 
bij het 
betref-
fende 
lokaal. En 
voor wie 
zin heeft 
in koffie 

of thee: deze staat in de hal weer klaar! 

 

Rapporten 
Woensdag 6 juli krijgen de kinderen 
hun rapport mee naar huis. Het zou fijn 
zijn als de rapporten allemaal vóór de 
zomervakantie weer op school ingele-
verd kunnen worden, zodat we ze hier 
kunnen bewaren voor het volgende 

schooljaar. Alvast bedankt! 

Voorwoord 
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Bedankt!  
Op 18 juni hebben er weer pleinwerk-
zaamheden plaatsgevonden. Het aantal 
mensen dat kon helpen was dit keer 
groter dan andere keren en er is veel 

werk verzet! Mannen bedankt! 

 

Pleinwerk-

zaamheden  
De eerste pleinwerkzaamheden van het 
nieuwe schooljaar vinden plaats op 
zaterdag 27 augustus (voor het begin 
van het nieuwe schooljaar). Heeft u 
toevallig twee rechterhanden? Alle 
hulp is van harte welkom en wij heb-
ben veel hulp nodig! U kunt zich hier-
voor opgeven bij Ineke (via Basisschool-
net of een mailtje naar dir@sterren-
paletvco.nl of via een telefoontje of 

een berichtje naar 06-12643247). 

 

Ouderportaal 

‘Mijn School’ 
Zoals u heeft kunnen horen in het info-
uur of kunnen lezen in het verslag er-
van, is er voor het nieuwe schooljaar 
gekozen voor het ouderportaal ‘Mijn 
School’. Om de overgang zo soepel 
mogelijk te laten verlopen, vroegen wij 
u om het mailadres waarmee u gebruik 
gaat maken door te geven aan onze 
administratief medewerker, Mirjam 
Lefering. Inmiddels hebben wij bijna 
alles ontvangen, waarvoor onze harte-
lijke dank! Mocht u uw mailadres nog 
niet hebben doorgegeven  of wijzigt uw 
mailadres dan kunt u dit mailen naar: 
admin@sterrenpaletvco.nl. Alvast be-

dankt voor uw medewerking! 

Mocht u ook gebruik maken van een 
tweede mailadres dan zien we ook 

dat mailadres graag tegemoet! 

 

 

Plantenverzor-

ging  
Wij willen u vragen of u in de vakantie 
plek heeft om één of meer planten te 
verzorgen zodat deze de zomervakan-
tie goed doorkomen? Als u of uw kind 
dit aan de leerkracht door wil geven 
dan kunt u 
volgende 
week de 
plant(en) 
ophalen en 
meenemen 

naar huis. 

Kennismaken  
Op woensdag 13 juli maken de kin-
deren ’s morgens onder schooltijd ken-
nis met hun klasgenootjes en de juf of 
meester van het aankomende school-
jaar. Dit geldt niet voor groep 2, die 
hebben al een kennismakingsdag ge-
had. Voor de kinderen die naar groep 6 
gaan geldt: neem je fiets mee naar 
school. Juf Joyce fietst om 11:00 uur 
met de kinderen naar de locatie aan 
de Beukenlaan. Wilt u Joyce bericht 
doen als uw kind om 12:00 uur vanaf 
de Beukenlaan alleen naar huis mag 
fietsen? De kinderen waarvan geen 
bericht is, fietsen met juf mee terug 
naar de Huenderstraat. We zullen hier 

iets na 12:00 uur zijn.  

 

Fietsen groep 
6 van Huender-
straat naar 

Beukenlaan 
Zoals bij u bekend gaan de groepen 1 
t/m 5 volgend jaar weer naar de loca-
tie aan de Huenderstraat en de groe-
pen 6 t/m 8 naar de locatie aan de 
Beukenlaan. Omdat u uw kinderen 
mogelijk naar twee verschillende loca-
ties moet brengen, hebben we hier-
voor het volgende bedacht: ’s morgens 
om 8:00 uur staat er aan de Huender-
straat (bij de hoofdingang van de 
school) iemand klaar met wie de kin-
deren (voor zover u of uw kind dat 
wilt) mee kunnen fietsen. U kunt uw 
kind hiervoor aanmelden vóór 8 juli, 

via basisschoolnet bij Laura Schopman. 
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Ter  

herinnering 
We sluiten dit schooljaar af op don-
derdag 14 juli met een spetterend 

eindconcert. 

Overdag krijgen de kinderen een 
workshop van gastdocenten en berei-
den op deze manier een concert voor. 
Het is de bedoeling dat alle kinderen 
om 14.15 uur meegaan naar het 
Openluchttheater voor een generale 
repetitie. Zij zullen dus na schooltijd 
niet naar huis gaan. De kinderen die 
naar de BSO gaan, gaan dus 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 het 
moment dat 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 nuttigen. De 
eindtijd i.v.m. het verhuur van het 

theater is 18.00 uur. 

mailto:dir@sterrenpaletvco.nl?subject=pleinwerkzaamheden
mailto:dir@sterrenpaletvco.nl?subject=pleinwerkzaamheden
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        Gemaakt door Jens, groep 4 

 

Groep 6 heeft de dag doorgebracht in 
Hellendoorn. De kinderen hebben zich 
prima vermaakt. De begeleiders heb-
ben een makkelijke dag gehad want 
slechts af en toe kwam er een kind 
langs voor een slokje drinken of iets 
eten. De dag is omgevlogen en na een 
lekker ijsje was het om half 4 alweer 
uit met de pret. Het was een geweldi-

ge dag.  

 

Statiegeld-

actie 
De Supportersvereniging FCT Eibergen 
heeft onze medewerking gevraagd voor 
hun actie “We laten FC Twente niet 

flessen.” 

Als de leerlingen van het Sterrenpalet 
meer statiegeldflessen inleveren dan 
een andere school in Eibergen dan 
krijgt onze school 11 wedstrijdkaarten 
voor een thuiswedstrijd van FC Twen-

te. 

De flessen 
kunnen tot 8 
juli worden 
ingeleverd bij 

Mark. 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

01-07  Rens  Kruisselbrink van groep 2A 
02-07  Patrick Greiner uit groep 7      
02-07  Thomas Teerink uit groep 5         
04-07  Erik Wolterink leerkracht van 
groep 8                                             
05-07  Karlijn Abbink uit groep 5          
07-07  Dwayne Oude Reimer uit groep 7 
07-07  B’elanna Dekker uit groep 6     
11-07  Carmen Abbink uit groep 8           

15-07  Stef Brons uit groep 1B 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

 
 

Terugblik 

schoolreisjes  
Woensdag 22 juni was het weer zover. 
De groepen 0 t/m 6 mochten op school-

reis. 

De groepen 0-2 hebben het prima naar 
hun zin gehad bij het Strubbert in Laren. 
De kinderen hebben zich naar hartelust 
vermaakt. Een enkeling was op de terug-
reis zo moe dat hij/zij in de bus in slaap 
viel. Binnenkort verschijnen de foto’s 
hiervan op onze website. Wij willen alle 
begeleiders hartelijk bedanken voor hun 

hulp! 

 

De groepen 3 –5 reisden naar de de Spe-
lerij in Dieren. Een leerling uit groep 4 

doet hiervan verslag: 

Schoolreisje 

Ik ben bij de spelerij in dieren geweest. 
En ik heb rond geloope met Djazmine. 
Dat we saamen an de glijbaan zijn ge-
weest dat vond ik echt het leukste wat 
ik heb gedaan. En weet je wat ik nog 
meer heb gedaan door de tunnel ge-
weest en weet je wie me op hevt op 
gehalt papa mama en mijn klijne zusje. 

En ik voelde mij goed toen ik tuis was. 

Geschreven door Joyce, groep 4 

       Gemaakt door Amara, groep 4  
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Laatste school-

dag 
Op vrijdag 15 juli is onze allerlaatste 
schooldag. Deze sluiten we af in alle 
groepen. Alle leerlingen zijn daaarna 
om 12.00 uur vrij. Houdt u hier reke-

ning mee? 
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De zomervakantie staat voor de deur, 
tijd voor de vakantie bso! Komende 
zomer zal voor ons in het teken staan 
van het thema ‘Zomer in je bol’.  We 
gaan onder andere slippers en ijsjes 
knutselen, leuke zomer/
campingspelletjes spelen en frisse 

smoothies en ijsjes maken.  

 

Dan hebben we nog een geweldig leu-

ke prietpraat van Moos: 

Moos: ‘’Robin, wie moeten er van-

avond allemaal voetballen op het EK?” 

Robin: ‘’Engeland moet en Wales 

moet ook” 

Moos: “ Dan ben ik voor Walesmoet”  
 

 

Tot de volgende BSO Report!              

Ineke, Danielle, Helmi en Robin 

 

 

 

Meer foto’s 
zijn op de vol-
gende pagina 

te vinden 

Avond 4 daagse 

Ook dit jaar hebben we, samen met de 
kinderen, weer veel lekkere culinaire 
hoogstandjes gemaakt.  Een van de 
gerechten die  onze  keukenprinsen en 
-prinsessen hebben gemaakt was koude 
pasta. Hiervoor hebben ze tomaatjes, 
paprika, komkommer en ei moeten 
snijden. Verder hebben ze de kroppen 

sla afgescheurd en goed gewassen.  

De andere dagen hebben de kinderen 
geholpen met het maken van macaroni 
en nasi. Deze dagen hebben de kin-
deren iets minder zelf kunnen doen, 
maar toch bleven er nog genoeg taken 
over. Bijvoorbeeld het mixen van de 
nasi- en macaroni mix en kruiden van 

de kipfilet en gehakt.  

Nadat de kinderen flink hadden geno-
ten van de maaltijden, mochten ze zelf 
een toetje maken. Vlaflip stond op het 
menu, lekker vla mixen met yoghurt, 

ranja en vlokken.  

Modderdag 

Afgelopen woensdag (29 juni) werd 
vanuit de BSO de jaarlijkse modderdag 
georganiseerd. Er hadden zich zo’n 25 
deelnemers opgegeven, geweldig!  Tij-
dens het klaarzetten van de onderdelen 
regende het nog pijpenstelen, dit be-
loofde niet veel goeds. Maar zoals wel 
vaker het geval, na regen kwam de 
zonneschijn! De hele middag is het 
droog gebleven met geregeld zon.  
Rond 14.00 uur werd de modderdag 
officieel geopend. Als opening mochten 
de kinderen modder gooien, op de toen 
nog schone Helmi, Ineke, Sasha en Ro-
bin. Uiteraard werd dit met veel ple-
zier uitgevoerd door de kinderen. Ove-
rigens zijn tijdens de opening nog een 
aantal buurtkinderen aangesloten, zij 
bleven de rest van de middag lekker 

meespelen.  

Na de opening waren de kinderen vrij 
te kiezen tussen de diverse onderde-
len. Op het grasveld stonden activitei-
ten als moddervoetbal, stoeien in de 
modder, taarten maken, en buikschui-
ven klaar. Alle kinderen wilden starten 
met het buikschuiven, lekker glijden 
door de groene zeep! Na een tijde gin-
gen de eerste kinderen voetballen en 
stoeien in de modder. Dit leverde ont-
zettend grappige momenten op met 

diverse uitglijders.  

De kleinere kinderen vermaakten zich 
erg goed met het maken van taarten, 
oliebollen, gehaktballen en chocolade 
melk. Ook deze kinderen vonden het 
erg leuk om tussendoor lekker te gaan 

buikschuiven.  

Halverwege de middag hebben we met 
z’n allen fruit gegeten en een bekertje 
ranja gedronken. Hierna kregen de 
kinderen nog een koekje. Ondertussen 
werden de wildste over de belevenissen 
van de ‘eerste helft’ van de modder-

dag.  

Na het fruit eten gingen de kinderen 

lekker door bij de diverse onderdelen.  

Zelf kijken we terug op een erg ge-
slaagde modderdag met ontzettend 

veel plezier, gezelligheid en modder!  

Alle deelnemers bedankt en hopelijk 

tot volgend jaar op modderdag 2017!  

Vissen 

We zijn ook weer wezen vissen afgelo-
pen weken en dat met succes! Zoals op 
de foto’s te zien, werden er diverse 
voorntjes en baarsjes gevangen. Uiter-
aard gaan we heel zuinig met de natuur 
om en dat deden de kinderen dus ook 

met deze visjes.  

Mededelingen 

Collega Ineke is komende periode weer 
iets vaker te zien op onze BSO. Met 
haar gezondheid gaat het de goede 
kant op. Ze zal haar werkzaamheden 

geleidelijk opbouwen.  

Stagiaires Nikae en Sasha zullen ko-
mende week (26) hun laatste stage-
week op het Sterrenpalet ingaan. Via 
deze weg willen wij beide dames ont-
zettend bedanken voor jullie inzet. We 
hopen dat jullie veel op onze locatie 
hebben geleerd en wensen jullie succes 

in jullie verdere loopbaan.  

Ook dit jaar hebben we, samen met de kinderen, weer veel lekkere culinaire hoogstandjes gemaakt. Een 

van de gerechten die onze keukenprinsen en –prinsessen hebben gemaakt was koude pasta... 

BSO-report Sterrenpalet 



Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet 2 bijla-

gen, te weten:  

 Flyer Volleybalvereniging Boemerang 

 Kalender juli 
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