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We nemen afscheid               

van de school en elkaar. 

 

We hebben samen              
een jaar lang gewerkt,             
gezongen, gespeeld,              
gelezen, geschreven,             

verteld en geluisterd. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu is het tijd                              
om te zwemmen,                              
te reizen;                                    
voor logeren en gamen,                  
een spannend boek,                        

een ontroerende film. 

 

We zeggen naar elkaar         
“Bedankt voor dit jaar         

en heel graag tot ziens!” 

(Uit Trefwoord) 

Nieuwe juf 

groep 3/4  
In groep 3/4 hadden wij nog een vaca-
ture. Zoals u weet, is hiervoor juf Nienke 
benaderd, maar zij kreeg ergens anders 
een vaste baan van meer dagen aange-
boden, waardoor zij heel begrijpelijk 
daarvoor koos. Bij deze willen wij juf 
Nienke nogmaals bedanken voor de tijd 
die zij op het Sterrenpalet gewerkt heeft. 
Het was heel fijn om met jou samen te 
werken, Nienke! Na jouw zwangerschaps-
verlof heel veel succes en plezier met je 

nieuwe baan! I 

Wij vinden het heel leuk te kunnen ver-
tellen dat juf Nienke vanmorgen moeder 
is geworden van een doch-
tertje: Fien. Alles gaat 
goed en Roel en Nienke 
laten weten “vreselijk 

gelukkig” te zijn. 

   

Gelukkig nog voor de vakantie kunnen wij 
u vertellen dat wij een nieuwe juf hebben 
gevonden voor de woensdag en donderdag 
in groep 3/4. Juf Audry Theissen komt ons 
team versterken. Op dit moment valt zij 
in op de Juliana en ook op het Sterren-
palet heeft zij al eens een middag in 
groep 6 ingevallen. Naast de woensdag en 
donderdag bij ons op school, zal Audry 
volgend schooljaar ook op de dinsdag aan 
groep 7/8 op de Juliana lesgeven. Audry 

is 24 jaar en komt uit 
Beltrum. Na de vakantie 
zal zij zich nader aan u 
voorstellen. Audry, een 
heel fijne tijd op het 
Sterrenpalet en de 

Juliana gewenst!  

 



Foto's Basis-

schoolnet  
Basisschoolnet eindigt per 31 augus-
tus. Voor diegenen die dat nog willen 
doen: download de foto's die u graag 
wilt houden vóór die datum. Daarna 

zijn deze namelijk niet meer zichtbaar. 

 

Mijn School-

ouderportaal 
In plaats van met Basisschoolnet gaan 
we met ingang van het nieuwe school-
jaar met het digitale ouderportaal 
‘Mijn School’ werken. Dit is ver-
gelijkbaar met Basisschoolnet, alleen is 
de techniek meer up-to-date, waardoor 
het meer mogelijkheden heeft en ge-
bruikersvriendelijker is voor u en voor 
ons. Op woensdag 24 augustus ontvan-
gen wij hiervoor de laatste instructies, 
waarna we het vanaf maandag 29 au-
gustus in werking te kunnen stellen. U 

krijgt hierover bericht.  

 

 

Mocht u belangstelling hebben voor een 
foto-cd met daarop de foto's die gema-
akt zijn tijdens het afscheid van groep 
8 + de fotoshoot dan kunt u zich hier-
voor melden bij Mirjam Lefering door 
een mail te sturen naar 
admin@sterrenpaletvco.nl. In verband 
met het eindigen van Basisschoolnet 
liever voor de zekerheid geen bericht 

via die weg. 

Donderdag 1 september kunt u de cd 
ophalen aan de Huenderstraat tegen 

inlevering van een envelop met €5,00. 
Dit geld zal weer worden besteed aan 

het afscheid van de volgende groep 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantieroos-

ter 2016-2017 
Voor de data voor alle vakanties in het 
nieuwe schooljaar verwijzen u naar 
onze website. 

 

Fietsen Huen-
derstraat-

Beukenlaan 
In de afgelopen week hebben we geïn-
ventariseerd welke leerlingen om 8.00 
uur met Mark mee zullen fietsen van 
de Huenderstraat naar de Beukenlaan. 
Mocht u dit nog niet hebben doorge-
geven, wilt u dit dan alsnog z.s.m. 

doen aan Laura (ib@sterrenpaletvco.nl) 

Ook voor 14.15 uur willen we proberen 
een oplossing te vinden, als u graag 
wilt dat uw kind onder begeleiding van 
de Beukenlaan naar de Huenderstraat 
fietst. We gaan ervan uit dat uw kind, 
als hij/zij ’s morgens mee heen fietst, 

ook ’s middags mee terug fietst. 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt 

ouders !!!! 
Via deze weg willen we alle ouders 
bedanken die dit jaar hebben gehol-
pen. Zonder jullie hadden we niet die 
leuke uitstapjes kunnen maken of naar 
de bieb kunnen gaan. Ook bedankt 
voor het schoonmaken van alle spullen 
in de klas. We kunnen zo weer fris 
(over 6 weken) het nieuwe schooljaar 
beginnen. Ouders heel hartelijk be-

dankt!!!  

 

Start nieuwe 

schooljaar  
Uiteraard kunnen we nu nog maar aan 
één ding denken: de zomervakantie. 
Maar toch kijken we alweer een stukje 
de toekomst in. Het nieuwe schooljaar 
start op maandag 29 augustus.  Dit 
jaar starten we gezamenlijk met alle 
kinderen en, voor zover u daartoe in 
de gelegenheid bent, met u als ouders. 
We willen u daarom ook om 8.15 u. 
uitnodigen aan de Huenderstraat. We 
verwachten ook  groep 6, 7 en 8  om 
8.15 u. op de fiets aan de Huender-
straat.  Na een gezamenlijke opening 
staat voor u een kopje koffie klaar.  
Daarna begint voor alle kinderen een 
gezamenlijk programma voor de rest 
van de dag, waarbij er ook aandacht is 

voor de eigen groep.  

Tot 29 augustus!  

 

Luizencontrole 
Op woensdag 31 augustus vindt de 
eerste luizencontrole van het nieuwe 
schooljaar plaats. Denkt u eraan om 
dan geen ingewikkelde staarten/
vlechten en teveel gel in de haren van 

uw kind(eren) te doen? 
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Foto-cd afscheid groep 8 
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Gymrooster 
De eerste week is er geen gym.  

M.i.v. de tweede week na de zomer-
vakantie zal het gymrooster er als volgt 

uitzien: 

Maandag 

08.15 -09.15 groep 6 en 8                          
09.15-10.00 groep 3                                      
10.15-11.00 groep 4                           
11.00-11.45 groep 2                                    
12.30-13.15 groep 5                                          

13.15-14.15 groep 7 

Donderdag 

08.15-09.00 groep 7                         
09.00-09.45 groep 6                                     
09.45-10.30 groep 8                                
10.45-11.30 groep 3                                     
12.45-13.30 groep 4                                      

13.30-14.15 groep 5 

Dit betekent voor groep 6 en 8 dat zij 
op maandag en dat groep 7 op donder-
dag zelf naar de Pickerhal gaan. Let op 

de les begint om 8:15 uur! 

EVEN EEN TIP:                                            
Let bij aanschaf van nieuwe gym-
schoenen s.v.p. op gymschoenen met 
ruwe zolen. Ook zien wij graag de 
naam in de gymkleding. De eerste 
week is er nog geen gym, maar vanaf 
de 2e maandag gaan de groepen naar 
de Pickerhal, tenzij er in de klas wordt 
vermeld dat er buiten gegymd zal 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud papier 
Met hulp van een aantal ouders en met 
name van de kinderen op de woensdag-
middagen is de oud-papieractie dit jaar 
een daverend succes geworden. Ieder-
een hartelijk dank hiervoor! De eerste 
container in het nieuwe schooljaar 

komt op woensdag 14 september. 

Mocht u in de vakantie oud papier wil-
len brengen in het papierhok op school, 
dan kunt u hiervoor contact opnemen 
met Minette Onnink voor de sleutel van 
het papierhok. Haar mailadres is: 

jomion17@planet.nl. 

Groepsindeling 
schooljaar 2016

-2017 
Groep 1-2A 
Trudie Schokkin (maandag + dinsdag of 
woensdag t/m vrijdag)                                                
Marit Loman (woensdag t/m vrijdag of 

maandag + dinsdag) 

Groep 1-2B 

Riny Grijsen (maandag)                             

Lynn ter Bals (dinsdag t/m vrijdag) 

Groep 3 

Micha Hoekstra (maandag + dinsdag)                              
Natascha Kist-Gruel (woensdag t/m vrij-

dag) 

Groep 3-4 

Alies Knoef (maandag, dinsdag en vrij-
dag)                                                      

Audry Theissen (woensdag + donderdag) 

Groep 5 

Annie de Vries (maandag, dinsdag, vrij-
dag)                                                   
Maartje Hofstede (woensdag + donder-

dag) 

Groep 6 

Joyce ten Elzen (maandag + dinsdag + 
donderdag + vrijdag)                              

Laura Schopman (woensdag) 

Groep 7 

Marian Woolderink (maandag + donder-
dag + vrijdag)                                   

Tobias Kwant (dinsdag + woensdag) 

Groep 8 

Erik Wolterink (hele week)                  

Leerkracht bewegingsonderwijs: 
Jeanet Habers                                  
Interne begeleider: Laura Schopman         

Directeur: Ineke Neerhof 
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Belangrijke 

data: 
Om alvast in uw agenda te noteren: 

 De eerste week is er GEEN gym 

 Vrijdag 2 september: bandenplak-

les groep 8 (fiets mee!) 

 Woensdag 7 t/m vrijdag 9 septem-

ber: kamp groep 8 

 Woensdag 8 september: activitei-
ten met Mwangaza-koor, met ’s 
avonds een concert in De Hof van 

Eckberge   

 Dinsdag 13 september: groepsin-

formatie-avond 

mailto:jomion17@planet.nl


Afgelopen week kwamen een aantal 
kinderen die van andere scholen komen 
op kennismakingsbezoek. Zij beginnen 

na de zomervakantie bij ons op school. 

Een warm welkom voor: Tygo Haak-
sema, Stan Lammers, Morrison Hondorp 
en Marnix Boshuis in groep 1A. Zij be-
ginnen na de zomervakantie in groep 

1A. 

Davin Boomsma en Nils Bisschop gaan 
beginnen in groep 1B en Liz Bleumink 

in groep 2B. 

Tima Saccoh, Joey Ketterink, Eva van 
Velden, Gideon Boshuis, Yinthe Meijer 
en Ties Iliohan komen volgend jaar in 
groep 5. Eva van Velden komt in groep 

6.   

En Tirza Velthoen komt in groep 8. 

Welkom allemaal!  Wij wensen jullie 
allemaal een heel fijne tijd op het 

Sterrenpalet toe! 

 

Geboren 
Janice Waning (groep 1B) heeft af-
gelopen woensdag een zusje gekregen! 
Zij heet Jailey. We zijn heel blij voor 
Janice, haar ouders en broertje. Van 
harte gefeliciteerd en samen veel ge-

luk gewenst ! 

 

 

 

 

 

Afscheid 1 
De afgelopen tijd hebben we afscheid 
genomen van een aantal stagiaires. 
Fleur Beuting (groep 1-2B),  Desirée 
Bevers (groep 1A), Miranda ten Elshof 
(groep 3), Annemiek Nijland (groep 4), 
Niek Nijland (gym), Marco Ramp (gym), 
Danique Waning (groep 1-2A), Pim 
Wegdam (Beweeg Wijs) en Kris 
Wonnink (groep 1-2B). Allemaal: be-
dankt voor de dingen die jullie voor de 
groep(en) hebben gedaan! Succes bij 
alles wat jullie in de toekomst gaan 

doen! 

 

 

 

 

Afscheid 2 
Ook hebben we afscheid genomen van 

alle leerlingen van groep 8: 

Jasmijn Mateman, Amber Vrieze, Yvar 
te Raa, Jorik Knol, Rowan Kersten en 
Falko Grillenbergen, heel veel succes 

op het AOC! 

Bram Wissink heel veel succes op het 

Staring College! 

Huub Kruisselbrink Harm Ezerman, 
Kevin Zwiers, Marc te Boome, Marit 
Navis, Timo Otten, Casper Bullée, Stijn 
Assinck, Ilse Visser en Kim Lieftink heel 

veel succes op het Assink! 

Allemaal tot ziens! Ook de ouders van 
wie we afscheid nemen willen we bij 
deze heel hartelijk bedanken voor het 
vertrouwen, de betrokkenheid en 
samenwerking in de tijd die we samen 
rond uw kind op onze school mochten 

delen! 

 

Afscheid 3 
Met het einde van het schooljaar is ook 
het definitieve afscheid van juf Ans 
een feit geworden. Wat was het giste-
ren een gezellige dag. Ans, heel veel 
geluk in de toekomst! Wat zullen we 

jou missen! 

Jarig 
In de zomervakantie en de eerste twee 

schoolweken zijn jarig: 

15-07  Stef Brons                                 
17-07  Yinthe Meijer                                         
17-07  Femke Sluiter                                       
18-07  Mark KösterHenke                                    
19-07  Lynn ten Harkel                            
20-07  Tess Brons                                 
20-07  Danischa Wijnstra                           
20-07  Evan Manzi                                     
20-07  Mathijs Segurson                              
20-07  Leonie Segurson                              
22-07  Julius te Spenke                             
25-07  juf Laura Schopman                          
25-07  Alyssia Vaags                                    
26-07  Kevin Zwiers                                
27-07  Kiki Meijer                                    
27-07  Meagan Felix                             
27-07  Davin Boomsma                             
30-07  Cato Vervelde                                    
01-08  Marnix Boshuis                              
02-08  Tygo Haaksema                                
03-08  Yari Huinink                                   
05-08  Merle ter Mors                               
05-08  Eva Ormel                                              
09-08  juf Maartje Hofstede                       
11-08  Moos Penterman                            
11-08  Silke Kruisselbrink                                     
12-08  juf Nienke Wes                             
15-08  Nils Bisschop                                
21-08  juf Trudie Schokkin                          
22-08  Joyce van den Berg                           
25-08  Mitch Kersten                              
26-08  Jarno ten Harkel                         
26-08  Marin Eppink                                     
28-08  meester Tobias Kwant                
28-08  Marin Eppink                                 
29-08  Kathy Sprenkeler                          
30-08  Joshua den Otter                          
02-09  Elsa Manzi                                     
03-09  Plien Wegdam                             
03-09  Anouk te Brake                               
03-09  Milan Geuting                                    
07-09  Yoran Schippers                                        

07-09  Iris Kruisselbrink 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!                                        
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Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet 1 bijlage: 

 de activiteitenkalender van augustus 
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Wat was het gisteren een leuke, gezel-
lige dag. De kinderen hebben in allerlei 
workshops muzieklessen gehad. De 
finale was een heus optreden in het 
Openluchttheater. Wat leuk dat hier 
zoveel ouders bij aanwezig konden zijn 
en wat hebben de kinderen het alle-
maal goed gedaan! Wij willen alle 
ouders die ons hebben geholpen met de 
organisatie en die voor de lekkere hap-
jes hebben gezorgd, in het bijzonder 

de ouderraad, heel hartelijk bedanken 

 

Terugblik eindfeest 

Fijne vakantie 
Voor nu sluiten we voor zes weken  de 
deuren van school. We wensen jullie alle-
maal een zonnige vakantie toe, thuis of 
elders ! We hopen elkaar in gezondheid 
weer op maandag 29 augustus te ont-

moeten !  


