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Voorwoord Dag van de  

Leraar 
Afgelopen woensdag was het de Mees-
ters- en Juffendag. En wel op een ge-
past moment, want het was tegelijk 
de Dag van de Leraar. De leerkrachten 
zijn flink in het zonnetje gezet door 
de kinderen. Maar ook VCO kwam met 
een blijk van waardering in de vorm 
van gebak bij de koffie. Leraren van 
het Sterrenpalet, ook bij deze heel erg 
bedankt voor jullie inzet voor de kin-
deren op het Sterrenpalet! Dat jullie 
met passie en plezier jullie werk doen, 

is zichtbaar en betekent veel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijziging Gym 
In de week van 10 t/m 14 oktober is er 
voor de groepen 1 t/m 5 en 7 geen 
gym in de Pickerhal in verband met 

het politie-voetbaltoernooi.  

De groepen 6 en 8 hebben op maandag 
10 oktober later op de dag gymles in 
de Rekstok. Zij worden zij om 8.15 
uur aan de Beukenlaan verwacht en 
zullen dus later op de dag gaan gym-

men. 



Voorleeswed-

strijd 
Wie worden de voorleeskampioenen 

van het Sterrenpalet? 

De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen 
meedoen aan de voorleeswedstrijd. In 
de klassen wordt op donderdag 3 no-
vember (2e week na de herfstvakan-
tie) de voorronde gehouden. Uit elke 
groep komen twee winnaars. Zij strij-
den op donderdagavond 10 novem-
ber in de finale tegen elkaar. Een 
echte jury maakt aan het eind van de 
avond de winnaars van elke groep 

bekend. 

Een aantal voorleestips: 

Lees rustig voor, spreek duidelijk, kijk 
af en toe de zaal in en verspreken is 
niet erg. Goed ademhalen en opnieuw 

beginnen. 

 

25 jaar in het 

onderwijs! 
Op maandag 10 oktober is juf Riny 25 

jaar werkzaam in het onderwijs! 

Reden voor ons om haar in de schijn-
werpers te zetten. Op maandagmid-
dag 7 november zullen wij haar zilve-
ren jubileum vieren. Met de kleuters 
gaan we dan kijken naar een speciale 
voorstelling. Mocht u juf Riny persoon-
lijk willen feliciteren, dan is daarvoor 
na schooltijd gelegenheid. Natuurlijk 
staat daarbij de koffie/thee met wat 

lekkers klaar.   

Riny, van harte gefeliciteerd met dit 
jubileum! Voor de komende jaren ook 
nog heel veel succes en plezier in het 

onderwijs gewenst! 

Schoolfoto-

graaf 
De foto’s van de schoolfotograaf zijn 
klaar. Vandaag hebben alle kinderen 
een strookje ontvangen met daarop 
een inlogcode. Als u ingelogd bent, 
heeft u bovendien de mogelijkheid om 
de achtergrond te wijzigen en u kunt 
bovendien kiezen uit een pakket of 

losse vellen. De groepsfoto is gratis. 

 

Luizencontrole 
Op maandag 24 oktober vindt de lui-
zencontrole weer plaats. Denkt u er-
aan om dan geen ingewikkelde staar-
ten/vlechten en teveel gel in de haren 

van uw kind(eren) te doen? 

 

 

Terugblik    

koffie-inloop 
Afgelopen maandag was de koffie-
inloop op de locatie Beukenlaan. Het 
was leuk dat er opnieuw een tafel vol 
mensen was. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee was er even tijd 

om gezelllig bij te praten. 

 

Ouderavond 
Gisteren was de gezamenlijke ouder-
avond van de OR en MR en werden 
we, samen met ouders van het Ster-
renpalet, geïnformeerd over de stand 
van zaken omtrent de fusie. Fijn dat u 
er was! Een verslag van deze avond 

krijgt u zo spoedig mogelijk van ons! 

 

Vanuit de Ou-

derraad 
U ontvangt bij dit Letterpalet het 

jaarverslag van de Ouderraad. 

Jolanda Hartman is per gisteren ge-
stopt in de Ouderraad. Het voorzitter-
schap is overgenomen door Chantal 

Floors. 

Jolanda bedankt voor al je inzet en 
Chantal veel succes met je nieuwe 

functie! 
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Herfstvakantie 
Van 17 oktober t/m 21 oktober is de 
school gesloten 
wegens de 

herfstvakantie. 

Iedereen alvast 
een fijne va-
kantie ge-
wenst. Op 
maandag 24 
oktober hopen 
we elkaar weer 
terug te zien 

op school.  
 

Gezocht: 

De Ouderraad is voor de midden-
bouw op zoek naar een extra koel-
kast. Heeft iemand nog een exem-
plaar staan? Wij zullen er heel blij 

mee zijn. 
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Afgelopen 
woensdag was 

het feest  
aan de Beukenlaan: 

De juffen en meesters vierden deze 
dag hun verjaardag. Voor de pauze 
werd het feestje in ieders eigen groep 
gevierd. In groep 6 werden de mooiste 
cupcakes versierd. Heel leuk om te 
doen en nog lekker ook! De juf en 
meester van groep 7 werden verwend 
met originele optredens. Wat een 
talenten! In groep 8 werd het weer-
wolfspel gespeeld en twee online 
quizzen. Eén hiervan ging over nutte-
loze weetjes. Wist u bijvoorbeeld dat 
de het gesnater van een eend geen 
echo heeft? Als u wilt weten hoe dit 
kan, kunt u terecht bij de kinderen/

meester van groep 8. 

Na de pauze startte het gezamenlijke 
deel. Buiten op het plein werd in 
tweetallen het intercityspel gespeeld. 
Hierbij gingen alle groepen door el-
kaar. Een goede manier om elkaar 
beter te leren kennen. Bij dit spel 
bedachten de kinderen opdrachten 
voor elkaar. Enkele opdrachten die 
voorbij kwamen: Knuffel alle meisjes, 
vraag verkering aan de juffen, maak 
een selfie met een juf of meester, 
knuffel een boom of ga 5 seconden op 
je hoofd staan. Als opdrachten goed 
waren uitgevoerd, werd geld ver-
diend. Haalde iemand een opdracht 
niet, dan moest er worden betaald. 
Net als bij monopoly kon je failliet 
gaan. Dan ging je naar juf Laura (de 
bank) en vroeg je een lening aan, die 
uiteraard met rente moest worden 
afgelost. Het spel was een groot suc-

ces!  

De ochtend werd afgesloten met de 
opening van de Kinderboekenweek. 
Hiervoor moesten de meesters en juf-
fen aan de bak met een geïmprovi-
seerd toneelstukje. Mark en Martin 
hadden hierbij mooie decorstukken 
gemaakt. Het toneelstukje ging over 
een sprookjessoep waarbij verschillen-
de sprookjes door elkaar liepen  en 
net even anders dan we gewend zijn. 

Zo was er een grumpy oma, een weer-
wolfgeitje en zat de jager met zijn 

tong vast aan het snoephuisje.  

Een feestelijke dag voor kinderen, 

juffen en meesters! 

aan de Huenderstraat: 

Het thema van de kinderboekenweek 
is “Voor altijd jong” en dat is bij de 
opening aan de Huenderstraat afgelo-
pen woensdag ook wel gebleken! Eerst 
werd er door een aantal juffen een 
verhaal uitgebeeld dat bestond uit 
onderdelen van verschillende sprook-
jes. Roodkapje kwam één van de ze-
ven geitjes tegen, ze snoepten van 
een snoephuisje dat midden in het bos 
stond, van een heks kreeg ze een be-
toverde appel en uiteindelijk kwam ze 
bij haar oma in een paleis waar ieder-
een lag te slapen. Gelukkig liep het 
goed af en iedereen leefde nog lang 
en gelukkig. De kinderen wisten later 
in de klas goed te vertellen uit welke 
sprookjes ze een stukje gehoord en 
gezien hadden! Toen het verhaal was 
afgelopen, mochten de kinderen door 
een deur in de vorm van een boek 
naar binnen. Dat was bijzonder! Op 
het plein waren heel veel spelletjes 
van vroeger uitgezet. Het was een 
stralende dag en alle spelletjes wer-
den fanatiek meegespeeld door zowel 
de kinderen van groep 1 t/m 5 als de 
opa’s en oma’s! Voor altijd jong! In de 
klassen werden de verjaardagen van 
de juffen gevierd. Wat werden ze 

verwend! Het was een groot feest! 

 

Even 
voor-

stellen 
Hoi allemaal! Ik ben 
Emma ter Beke en ik woon in Eiber-
gen. Ik doe sector zorg & welzijn op 
Het Assink in Neede en ik loop elke 
dinsdag de hele dag stage in groep 1/2 
op het Sterrenpalet. Mijn hobby is 
dansen. Ik verwacht een leerzame 
periode hier op school en ik heb er 

heel veel zin in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerendansers 
Gisteren hebben we op de locatie 
Huenderstraat bezoek gehad van twee 
boerendansers. Het was heel leuk om 
te leren hoe de kleding van vroeger er 
uit zag. Ook hebben we nog samen 

gedanst. 
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Van de ver-

keersouders 
Vrijdagmiddag 30 september zijn drie 
moeders met groep 6 in kleine groep-
jes aan het fietsen geweest.                      
Ze hebben allemaal wat moeilijke 
punten in Eibergen bezocht.                       
Zoals het rode fietspad bij de Grote-
straat en bij de Welkoop; de rotonde, 
de bocht bij ”De Klok”. Ook zijn we 
door het centrum gefietst.                    
De meeste kinderen vonden het ook 

echt moeilijke punten. 

Ook hebben we het gehad over wat 
het verschil is tussen een gelijkvloerse 
kruising en een uitrit. Wanneer heb je 

voorrang? 

De verkeerslessen op school zijn een 
hulpmiddel. Wij hopen van u, als ou-
der, ook met uw kinderen over het 
verkeer praat en hen op de fiets uitleg 
geeft over dit soort situaties.                        
Hoe vaker ze het doen, hoe zelfverze-

kerder ze worden. 

Petra bedankt voor je hulp deze mid-

dag! 

Even ter herinnering: 

Op woensdag 12 oktober staat de 
jaarlijkse fietscontrole gepland voor 

de groepen 5 t/m 8.  

Op Mijn School (onder Documenten) 
vindt u een lijst met de te controleren 
onderdelen. De fietsen die in orde 
zijn, krijgen een OK-sticker. De fiet-
sen waar nog iets aan mankeert, kun-
nen dan gerepareerd worden en wor-
den op woensdag 26 oktober opnieuw 

gecontroleerd. 

De verkeersouders. 

 

 

 

 

 

 

Segnocollec-

tief 
Het Segnocollectief gaat weer van 
start met het geven van oriëntatieles-
sen. Deze lessen zijn bedoeld voor 
kinderen van groep 4 en 5 van de ba-
sisschool. Er worden 3 gratis proefles-

sen gegeven. 

Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de website 

www.segnocollectief.nl. 

 

Bereikbaar-

heid 
We hebben een nieuw telefoonsys-
teem gekregen. De telefoons van de 
Beukenlaan en de Huenderstraat zijn 
nu met elkaar verbonden. En ook de 
Klaashofweg heeft een telefoon met 
eigen telefoonnummer gekregen. Ook 
deze is verbonden met die van de 
Huenderstraat en de Beukenlaan. Dat 
betekent dat we gemakkelijk te berei-
ken zijn voor elkaar. Maar ook voor u. 

Als de telefoons aan de Beukenlaan en 
de Klaashofweg om één of andere 
reden niet worden opgenomen, wordt 
er doorverbonden naar de Huender-
straat. Daar zijn twee lijnen beschik-
baar. Dus u kunt ervan uitgaan dat wij 

overdag altijd bereikbaar zijn.  

We zetten hieronder voor u de tele-

foonnummers even op een rij:  

Locatie Huenderstraat: 0545-471550 

Locatie Beukenlaan:     0545-472372 

Locatie Klaashofweg:    0545-217033 

 

Mocht u toch nog ergens tegenaan 
lopen in het telefonische contact met 

de school, dan horen we het graag!  

 

 

Oud papier 
De oud papierkarren staan elke dag 
van 8 tot 11 uur bij de beide hekken 
op de locatie Huenderstraat. In die 
tijd kunt u uw oud papier daarin 
deponeren, waarna Mark ervoor 
zorgt dat het papier in het papier-

hok wordt opgestapeld. 

Wilt u uw oud papier na die tijd inle-
veren dan zouden wij het fijn vinden 
dat u om de sleutel van het papier-
hok vraagt en het papier in het pa-
pierhok opstapelt. Dit vragen wij 
met het oog op vandalisme en veilig-

heid rondom onze school.  

 

Opbrengt 
Mwanganza 

krasactie 
Alle kinderen hebben na het bezoek 
van het Mwangazakoor uit Oeganda 
vorige maand,  een kraskaart mee 
naar huis gekregen. Met deze kaart 
konden de kinderen geld inzamelen 
voor solarlampjes. Een volle spaar-
kaart (t.w.v. 30 euro) betekent dat 
Uganda Child Care Foundation 1 solar-
lamp kan kopen. Intussen zijn de kras-
kaarten en het geld weer ingeleverd 
en zijn wij heel blij u te kunnen mel-

den dat er  €362,35 euro is opgehaald 
door de kinderen! In totaal zijn dat 
dus 12 lampjes voor kinderen in Oe-
ganda. Allemaal super bedankt voor 

jullie inzet! 

http://www.segnocollectief.nl
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Peuterreport 
Afgelopen weken hebben wij op de 
peutergroep gewerkt over het thema 
‘Dit ben ik’.   
 
Het boek dat hierbij centraal stond 
afgelopen weken was: Net zoals jij 
Dit boekje beschrijft heel mooi met 
mooie prenten dat dieren net zoals 
ons ook oren, een neus, een mond en 
ogen hebben. 
Dat ze ook slapen en een huis hebben 
om in te wonen. 
Het is een heel leuk boek voor de peu-

ters, juist door alle leuke prenten. 

In de kring zongen we over hoofd 
schouder, knie en teen. 
We praatten over onze handen en 
voeten. Wat kun je er allemaal mee? 
Ook werden er leuke kringspelletjes 
aangeboden. Een spel over emoties: 
boos, blij, bang en verdrietig.  
Natuurlijk mocht het toveren niet 
ontbreken. Dit blijven de peuters een 
leuk spel vinden. Welk dier heb ik 

weggetoverd ? 

Aan tafel werd er geknutseld over het 
thema. 
De peuters verfden handen en voeten. 
Er waren ook 1 op 1-momentjes om 
samen te bespreken wat je allemaal 
kan met je handen en voeten. 
Ook zijn er verjaardagsschilderijen 

geknutseld. 

Kortom: het was een super leuk thema 
dat goed aansluit bij de peuters! En 
ook bij het thema waaraan op het 
Sterrenpalet en de Juliana op dit mo-

ment gewerkt wordt.  

We hebben veel buiten gespeeld met 
al het lekkere weer de afgelopen we-
ken. 
Van de glijbaan gaan, fietsen, voet-
ballen, stoepkrijten en taarten bakken 
in de zandbak, we hebben er weer van 

genoten! 

Inmiddels is Niene bij ons op de peu-
tergroep gestart. 
Gezellig dat jij bij ons komt spelen. 
Wij wensen jou veel leer en speelple-

zier bij ons op de peutergroep! 

Tot het volgende report.                   

Groetjes Daniëlle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

07-10  Mirthe ten Berge uit groep 5   
07-10  Anouk Hoftijzer uit groep 6       
07-10  Liz Bleumink uit groep 2B           
12-10  Jordy van de Pol uit groep 4          
13-10  Isabella Rab uit groep 8             
14-10  Samuël te Spenke uit groep 6           
14-10  Maurits Nijhoff uit groep 2B           
21-10  Jelle Roessink uit groep 4              
22-10  Noémi Maclean uit groep 3              
23-10  Dilano Kreuning uit groep 3            

27-10  Britt ten Have uit groep 7 

 
Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

Bijlagen: 

Bij dit Letterpalet ontvangt u: 

 Jaarverslag van de OR 

 Flyer over schaatsen 


