
Onderwijs-
assistent én 
BSO-mede-

werker 
We hebben in de vakantie een onder-
wijsassistent én BSO-medewerker in 
één kunnen benoemen! Welkom heten 
we op het Sterrenpalet (en de Julia-
na): meester Rogier Assink. Hij is ge-
lijk afgelopen maandag begonnen om 
in de klassen en op de BSO ondersteu-
nende werkzaamheden te kunnen ver-
richten. Deze bestaan uit begeleiding 
van kinderen in alle groepen, geven 
van korte lessen in kleine groepen, 

toezicht houden tijdens de pauzes, 
uitwerken van lesmaterialen en op de 
BSO de opvang van kinderen. Rogier is 
op het Sterrenpalet elke dag aanwezig 
als onderwijsassistent en tegelijk op 
sommige middagen als BSO-
medewerker. We vinden het fijn dat 
er voor de kinderen één gezicht is 
bijgekomen voor de begeleiding tij-
dens de school- en BSO-uren. Rogier, 
van harte welkom en we wensen je 
een heel fijne tijd op het Sterrenpa-

let!  
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Voorwoord Even voorstel-

len 
Mijn naam is Rogier Assink, ik ben 24 
jaar, kom uit Haaksbergen, en ben de 
trotse nieuwe collega op IKC het Ster-
renpalet! 
Afgelopen maandag ben ik begonnen 
als onderwijsassistent en BSO-mede-
werker. 
Waarom ik dit werk zo leuk vind? Ik 
vind het uiteraard leuk om met kinde-
ren te werken! Het idee dat ze leren 
van de kennis die jij op ze overbrengt 
doet goed. Je ziet ze opgroeien en je 
bouwt een bepaalde band met ze op. 
Als onderwijsassistent is het werk 
daarbij lekker gevarieerd, waarbij ik 
de ene keer een klassikale instructie 
geef en de andere keer kinderen indi-

vidueel kan helpen. 

Uiteraard heb ik ook verschillende 
hobby’s die ik beoefen en waar ik ook 
best druk mee ben. Zo ben ik in mijn 
vrije tijd ook dj en draai ik regelmatig 
op verschillende soorten feesten. Ook 
produceer ik zelf muziek. Niet instru-
mentaal, maar virtueel. Alles met de 
computer dus. Je zou dus kunnen zeg-
gen dat ik heel muzikaal ben, maar 
niets is minder waar. Zo kan ik geen 
noot lezen en bespeel ik over het alge-
meen geen instrumenten. Ik maak mijn 
muziek uit fantasie, inzicht en ritme-
gevoel. Best apart als je er zo over 
nadenkt. 
Ter afsluiting van deze 
tekst kan ik nu al zeggen 
dat ik het erg naar mijn 
zin heb en als ouders nog 
eens persoonlijk met mij 
willen kletsen; ik ben er 

maandag t/m vrijdag! 

Tot ziens!  
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Oud papier 
Woensdag 2 november staat de oud 
papier container weer op het school-
plein. Helpt u ook dit keer mee om de 

container goed gevuld te krijgen? 

Alvast bedankt !                          

Minette Onnink 

Feestje juf   

Riny  
Op maandagmiddag 7 november vie-
ren we, dat juf Riny al 25 jaar in het 
onderwijs heeft gewerkt! Met de kleu-
ters gaan we dan kijken naar een spe-
ciale voorstelling. Verder verklappen 
we niets over de dag, zodat de rest 
een verrassing blijft voor juf Riny.   
Na schooltijd is er om 14.15 uur voor u 
gelegenheid om juf Riny te felicite-
ren. Daarbij staat de koffie/thee met 
wat lekkers voor u klaar! Van harte 

welkom!  

 

Nationaal 
Schoolont-

bijt 
Op woensdag 8 november doen wij 
weer mee aan het Nationaal School-
ontbijt. Op deze morgen gaan de kin-
deren gezamenlijk op school ontbij-
ten. Alles voor het ontbijt is aanwe-
zig, dus uw kind hoeft deze dag niet 
thuis te ontbijten. Wel vragen we u 
om op deze dag uw kind een plastic 
tas met daarin een bord, beker en 
bestek, mee te geven, graag alles 

voorzien van naam. 

 

Vertrouwens-

persoon 
Soms zijn er dingen die je dwars zit-
ten maar je weet niet met wie je daar 
nu over kunt praten. Dingen over je-
zelf, over andere kinderen of over 
school. Soms zijn deze dingen wel 

heel privé en heeft niemand hier iets 
mee te maken maar toch storen ze 
jou en zou het fijn zijn als je er eens 
met een ander over zou kunnen pra-
ten, een vertrouwenspersoon, aan wie 

je in vertrouwen iets kunt vertellen. 

 

De afgelopen week zijn wij, Annie de 
Vries en Marian Woolderink, de groe-
pen rond geweest om kenbaar te ma-
ken dat we de vertrouwenspersoon 
zijn van onze school. Annie van de 
locatie Huenderstraat, Marian van de 
locatie Beukenlaan. We hebben de 
kinderen verteld dat we een soort 
"geheimpjesjuf" zijn, waar je dingen 
aan kunt vertellen die je dwars zitten. 
Samen gaan we dan kijken naar een 

oplossing.  

 

Er hangen in de gang aan de Huender-
straat en aan de Beukenlaan brieven-
bussen waar kinderen en ook ouders 
een briefje in kunnen doen als ze een 

gesprek met ons willen.  

Ook kunt u ons mailen: 
a.devries@sterrenpaletvco.nl of 
m.woolderink@sterrenpaletvco.nl om 

een afspraak te maken. 

Marian Woolderink, leerkracht groep 7 

Annie de Vries, leerkracht groep 5 

Finale voor-

leeswedstrijd 
Aankomende week worden in groep 4 
t/m 8 de voorrondes van de voorlees-
wedstrijd gehouden. Uit elke groep 
komen twee winnaars. Zij gaan don-
derdagavond 10 november in de fina-
le bepalen wie er van elke groep dit 
jaar de beste voorlezer(es) is. De fina-
le vindt plaats op de bovenbouwloca-
tie (Beukenlaan 1). Vanaf 18.45 uur 
staat de koffie, thee en ranja klaar. 
Stipt om 19.00 uur start de finale. De 

verwachting is dat het tussen 20.00 en 

20.30 uur afgelopen is. 

Een jury maakt aan het eind van de 
avond de winnaars van elke groep 
bekend. Tevens gaat de winnaar van 
groep 8 ons vertegenwoordigen bij de 
finale van de regionale voorleeswed-

strijd. 

U komt toch ook om de ontknoping 
van de voorleeswedstrijd mee te ma-

ken? 

 

Wijziging gym-

les 
Op donderdag 3 en donderdag 10 
november zijn er basketballessen 

tijdens de gymlessen.  

Hierdoor wijzigt op deze data de gym-
tijden voor groep 3 en groep 5. Groep 
3 heeft op deze data GEEN gymles en 
groep 5 heeft gymles van 10.45 – 

11.30 uur. 

Dit betekent dat ALLE kinderen van de 
groepen 3 en 5 om 14.15 uur bij 

school opgehaald kunnen worden. 

 

Fietscontrole 
Woensdag 12 oktober zijn de fietsen 
van de groepen 5 t/m 8 weer gecon-
troleerd. De verkeersouders hebben 
dit samen met gedaan met 3 mensen 
van VVN afdeling Berkelland. De 
meeste kinderen vonden het dan ook 
spannend of de fiets werd goed ge-
keurd. In totaal zijn 81 fietsen van de 
84 gecontroleerd. Hiervan hebben er 
68 een OK sticker gekregen. De rest 
kreeg een kaart mee met wat er aan 
de fiets mankeerde. Dit kon bijvoor-
beeld zijn het ontbreken van een 
fietsbel, geen reflectoren of slecht-
werkende verlichting. Vooral dit laat-
ste is nu in de periode dat het ‘s mor-

gens donker is wel belangrijk.  

Afgelopen woensdag, zijn de fietsen 
die eerder niet goedgekeurd waren 
opnieuw gecontroleerd. En dit keer 
konden er 11 fietsen extra worden 
goedgekeurd! Dat is fijn, want het 
gaat tenslotte om de veiligheid van 

uw kind!  

Groetjes van de verkeersouders 
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Uitnodiging 
koffie-
inloop 
Op maandag 14 november is er, van 
8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop. Dit 
keer aan de Huenderstraat. Hiervoor 
bent u allemaal van harte uitgeno-
digd! Het zou leuk zijn om elkaar als 
ouders van de onderbouw en ouders 
van de bovenbouw rond de koffie/
thee te ontmoeten. Van harte wel-
kom! 
 

Glazen potten 
Herdertjes-

tocht 
De verzameling glazen potten voor de 
Herdertjestocht wordt langzaamaan 
steeds groter. Maar wij hebben nog 
meer potten nodig! De Herdertjes-
tocht (21 december) is een wandeling 
langs een verlichte route waarbij we 
steeds delen van het Kerstverhaal 
uitgebeeld zien worden. Voor deze 
bijzondere avond hebben wij grote, 
schone groentepotten (zonder etiket) 
nodig waar we een kaarsje in kunnen 
branden. Helpt u mee met inzamelen? 
U kunt uw potten kwijt bij Mark. Al-

vast bedankt! 

 

Luizeninfo 
Maandag 24 oktober is er een luizen-
controle gedaan. In de onder- en bo-
venbouw zijn er luizen en neten ge-
vonden.  Betreffende ouders zijn hier-

van gelijk op de hoogte gesteld. 

  

Het is erg belangrijk om uw kind op de 
juiste manier te behandelen tegen 

hoofdluis. 

Dit kan op de volgende manieren: 

1.  Dagelijks, gedurende twee weken, 
natte haren intensief kammen met 
een (metalen) netenkam. Dit is even 
effectief als behandeling met anti-
hoofdluismiddelen. Het verdient de 
voorkeur omdat deze behandeling niet 
leidt tot resistentieontwikkeling, wat 
bij sommige antihoofdluismiddelen 
wel het geval is. Het kammen van de 
haren met de fijntandige netenkam is 
niet altijd even makkelijk. Het is 
daarom verstandig om tijdens de be-
handeling crèmespoeling te gebrui-

ken. 

2. Het behandelen van haren met een 
geregistreerd antihoofdluismiddel in 
combinatie met het dagelijks kammen 
met een luizenkam, gedurende 14 
dagen. Om een optimaal effect te 
bereiken moet men de behandeling na 
één week herhalen met hetzelfde 
middel. Geadviseerd wordt een mid-
del met dimeticon te gebruiken dat is 
geregistreerd als geneesmiddel. Op dit 

moment is dit alleen XTLuis Lotion.  

Het komt vaak voor dat zelfs na twee 
behandelingen nog veel neten in het 
haar zijn blijven zitten. Dit zijn dan 
wel dode neten, maar een fris gezicht 
is het niet. Je kunt de haren waar de 
dode neten aan zitten wel wegknip-
pen, maar dat kan een minder fraai 
kapsel opleveren. Bij de drogist of 
apotheek is een middel verkrijgbaar 
waarmee neten verwijderd kunnen 
worden. Maar je kunt ook zelf probe-
ren neten op de volgende manier te 
verwijderen (dus na de tweede behan-

deling): 

 2/3 deel water en 1/3 deel azijn in 

een pannetje verwarmen. 

 Het haar met de verwarmde azijn 

inwrijven. 

 Een doek in de verwarmde azijn 
dopen en deze 15-30 minuten lang 
om het hoofd van het kind laten 

zitten. 

 Hierna het haar goed uitkam-

men, het liefst met een netenkam. 

Deze behandeling kan meerdere keren 

herhaald worden. 

Het haar kan ook plukje voor plukje 
bevochtigd worden met warme azijn 

en uitgekamd worden. 

Omdat luizen overlopers zijn, is de 
kans groot dat andere gezinsleden ook 
hoofdluis hebben. Het is daarom van 
belang wekelijks de (natte) haren van 
alle gezinsleden met een luizenkam te 
controleren. Het preventief gebruik 
van bestrijdingsmiddelen (zonder dat 
luis is gevonden) wordt afgeraden. 
Het draagt bij aan de resistentieont-

wikkeling van de hoofdluis.  

Heerst er hoofdluis in de klas dan is 
het verstandig dat de meisjes met 

lange haren een staart/vlecht dragen! 

Over een week, op maandag 31 okto-
ber,  is er weer een controle in de 
midden- en bovenbouw. Dan hopen we 

dat de luizen en neten weg zijn. 

Tot die tijd is het heel belangrijk om 
elke dag de haren te kammen met een 

netenkam! 

 

 

Wilt u uw kind(eren) ook zelf blijven 
controleren en kammen? Mocht u tus-
sentijds luizen of verse neten vinden 
bij uw kind, dan horen we het graag, 
zodat we hiermee rekening kunnen 
houden met de controles.  
 
Met vriendelijke groeten,  
ook namens de luizenpluizers,  

Laura Schopman 

 

Leef Wijs 
Ook dit jaar gaan we weer werken 
met Leef Wijs. Vorig jaar hebben de 
kinderen twee lessen gehad vanuit 
Leef Wijs en heeft er op school twee 
keer een kraam gestaan voor u als 
ouders. we hebben het toen gehad 
over het ontbijt en gezonde tussen-

doortjes.  

Dit jaar hebt u aan de Huenderstraat 
bij de informatieavond kennis kunnen 
maken met Maria Krabbenborg. Zij is 

van de GGD en ook van leefwijs.  

Op 15 en 16 november komen Maria 
of haar collega Marly weer bij ons op 
school. Dit keer is het thema “avond 
eten”. De kinderen krijgen een les 
over avond eten. Op woensdag 16 
november, aan het einde van de och-
tend, staat de kraam van Leef Wijs 
klaar. We willen u als ouders uitnodi-
gen om te komen kijken naar de 
kraam. Wie weet zit er nog een mooie 
tip bij en mocht u vragen hebben dan 
ben u van harte welkom om ze te stel-
len. Ook als u geen vragen heeft bent 
u uiteraard van harte welkom. Kom 
gerust kijken wat de kinderen die dag 

geleerd hebben over het avond eten!  

Wanneer? Woensdag 16 november 

vanaf 11.30 

Thema: avond eten 
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Fusieproces 
heeft goede 
start 
Na de ouderavond op 6 oktober heb-
ben alweer verschillende bijeenkom-
sten in verband met de fusie en de 
nieuwe school plaatsgevonden. Aller-
eerst de gemeenteraadsvergadering, 
waarna we u via Mijn School het vol-

gende bericht stuurden:  

 

Bij de gemeenteraadsvergadering wa-
ren namens VCO, het Sterrenpalet en 
de Juliana als publiek aanwezig: dhr. 
Morren, algemeen directeur van VCO, 
dhr. Wierstra, fusiebegeleider, enkele 
personeelsleden, enkele ouders en 
ikzelf. U heeft het misschien al in de 
krant gelezen of ergens gehoord: He-
laas heeft de gemeenteraad nog geen 
goedkeuring verleend aan de comple-
te ver-/nieuwbouw van het gebouw 
aan de Prins Bernhardstraat. Voor een 
aantal fracties ging het proces te snel, 
zij wilden door de wethouder meer 
meegenomen worden in de plannen. 
Er is besloten het besluit uit te stellen 
tot februari 2017, zodat de wethouder 
de tijd heeft om het proces met de 
gemeenteraad door te nemen. Ui-
teraard vinden wij dit, net als u, heel 
erg jammer, want we kijken samen uit 
naar het nieuwe gezamenlijke ge-
bouw, waarin we het onderwijs en de 
opvang in z'n totaliteit kunnen realise-
ren, zoals we dat graag willen. On-
danks de vertraging in de besluitvor-
ming blijven we bezig met de voorbe-
reidingen hiervoor, omdat we ervan 
uit blijven gaan en het vertrouwen 
hebben, dat het gebouw klaar zal zijn 
in 2018. Wel lijkt het nu het meest 
praktisch om uit te gaan van augustus 
2018, zodat we in de zomervakantie 
allemaal kunnen verhuizen.  
Wat voor nu belangrijk is, is dat we 
bezig blijven met de plannen voor de 
toekomst, maar misschien nog meer 
dat we elke dag ervoor zorgen in het 
hier en nu, dat uw kind goed onder-
wijs krijgt, onderwijs dat zich blijft 

ontwikkelen richting onze droom!   

 

Dat we bezig blijven is duidelijk. De 
Werkgroep Onderwijs en de Werk-
groep Organisatie hebben een eerste 
vergadering gehad. Op dit moment 
zijn verschillende sub-groepjes ( +/- 
15 ) van leerkrachten hard bezig om 
de  verschillen  en overeenkomsten 
van de beide scholen te inventarise-
ren. Vervolgens worden dan in de sub-
groepjes oplossingen bedacht voor de 
nieuwe school. Oplossingen die, zo 

mogelijk, nog weer beter zijn dan de 
oplossingen die er al waren op de bei-
de afzonderlijke scholen. (denk aan; 
plein, ouderbetrokkenheid, het rap-
port, de inrichting,  ICT, digitalisering 
etc. ) Zo vergaderen de leerkrachten, 
ook samen met ouders, regelmatig om 
die nieuwe school, op papier, in kaart 
te brengen. Mocht u nog bij één van 
de werkgroepen aan willen sluiten, 
dan horen we het graag! (Zie hiervoor 

ook het verslag van de ouderavond.)  

Ook andere groepen zijn al bezig de 
verbinding met elkaar te maken. Denk 
daarbij aan de ouderraden en de me-
dezeggenschapsraadsleden. Mooi te 
zien hoe alles natuurlijk naar elkaar 

toe groeit. 

 

Afgelopen woensdag was de eerste 
bijeenkomst van de projectgroep. Er 
werd geconstateerd dat de start van 
het fusieproces goed is verlopen.Alle 
betrokkenen zijn goed geïnformeerd 
over het proces. Het is belangrijk, zo 
werd geconstateerd in de project-
groep, dat die goede start een positief 
vervolg krijgt en dat de verschillende 

activiteiten goed kunnen doorgaan. 

In de projectgroep werd verder ook 
gesproken over de fusiedatum. Door 
het besluit van de gemeenteraad 
vraagt dat thema nadrukkelijk aan-
dacht en tijd. Ook de medezeggen-
schapsraden zullen zich over dat the-
ma buigen en een advies geven. Bin-
nenkort is daarover een bestuurlijk 
overleg, waar diverse varianten wor-
den besproken. Daarbij wordt nadruk-
kelijk rekening gehouden met menin-

gen en opvattingen van ouders. 

Belangrijk punt in de projectgroep 
was de aandacht voor kleinschaligheid 
en intimiteit. Nu de gefuseerde school 
groter wordt dan de beide huidige 
scholen is het van belang in het ge-
bouw die kleinschaligheid te realise-
ren.  Dat is een thema dat zeker ook 

aandacht krijgt.  

De werkgroepen onderwijs en organi-
satie vergaderen weer in december, 
de subgroepen gaan lekker door en de 
projectgroep komt weer in januari bij 

elkaar. 

 

Mocht u vragen hebben over het pro-

ces, dan horen we het graag.  

Met vriendelijke groeten,                     
Ineke Neerhof (directeur/voorzitter 

projectgroep)  

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

30-10  Stef Klein Tuente uit groep 3           
31-10  Lotte Ormel uit groep 3             
01-11  Eline van Os  uit groep 2B              
03-11  Jens Koldeweij uit groep 5               
04-11  Lars ten Berge uit groep 7          
08-11  Marian Woolderink leerkracht 
van groep 7                                      

11-11 Sil Wissink uit groep 7 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 

 

Geboren 
Meike Wissink (groep 1B ) heeft in de 
herfstvakantie een broertje gekregen! 
Hij heet Huub. We zijn heel blij voor 
Meike en haar ouders. Van harte gefe-
liciteerd en samen veel geluk ge-

wenst !  

 

  

 

Prietpraat 
Een kleuter zegt: “Juf Riny is lan-
ger dan juf Lynn.” “Waarom denk 
je dat?” “Nou, juf Riny heeft op 
haar voorhoofd allemaal streep-

jes!” 
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BSO Report  
 

Een week voor de herfstvakantie heb-
ben we ons nog even goed kunnen 
vermaken met diverse oud- Hollandse 
spelen vanuit Beweeg Wijs. Spelletjes 
die we gespeeld hebben waren: kaas 
rollen, ezeltje prikje, klompen mikken 

en muismeppen.  

De herfstvakantie stond  voor ons in 
het teken van Halloween. Met diverse 
knutselwerkjes, gedurende de week, 
creëerden we een ware Halloween 

BSO.  

Zoals elke vakantie begonnen we ’s 
ochtends met verstoppertje door het 
schoolgebouw. Wederom was dit su-
pergaaf omdat het nog een beetje 
donker was! Doordat de gang vol stond 
met o.a. tafels en stoelen, hadden de 
meester en juffen veel goede verstop-
plekken voor ons gecreëerd. Daarvoor 

willen we ze graag bedanken!  

Een van de knutselactiviteiten was  
het maken van skeletjes van pasta. 
Verder zijn een aantal kinderen druk 
geweest met het maken van heksen 
van eierdozen. Ook zijn er veel wc 
rolletjes gebruikt om spookjes van te 

maken.  

Uiteraard hebben we ook deze vakan-
tie weer diverse culinaire activiteiten 
aangeboden. Van knakworstjes heb-
ben de kinderen ‘broodje vinger’ ge-
maakt. Daarnaast hebben we met 

bladerdeeg mummies gemaakt.  

Als bewegingsactiviteiten hebben we 
heks en muizen gespeeld. Een variant 
van kat en muis, maar dan in het Hal-
loween thema. Tijdens de 
‘knuppelbrug’, hebben de kinderen 
laten zien dat zowel jong als oud, 
goed kan samenwerken. Ook hebben 
de kinderen gretig gebruik gemaakt 
van het klimbos. Elke dag was er veel 
animo bij het touwzwaaien, de india-
nenbrug en het klimnet. Ook hebben 
we een mooie wandeling richting het 
bos gemaakt. Hier gingen de kinderen 
opzoek naar alles dat met herfst te 
maken had. Er werden blaadjes, eikels 
en kastanjes, takjes en dennenappels 
verzameld om op onze thematafel te 
leggen. Verder hebben we diverse 
schitterende paddenstoelen bewon-
derd! Als klap op de vuurpijl kwamen 
we twee kikkers tegen, ook die waren 

erg interessant.   

Tussen de gestructureerde activiteiten 
door hebben de kinderen zich prima 
vermaakt met gezelschapsspelletjes, 
sjoelen, spelen in het speellokaal, 
vader en moedertje spelen in de huis-
hoek en nog veel meer. Het was we-
derom een geslaagde vakantie met 

veel gezelligheid, creativiteit en be-

weging. 

 

Tot slot verwelkomen wij via deze 
weg Rogier als onze nieuwe BSO colle-
ga. Wij wensen hem veel plezier en 
succes bij de prachtige combi baan in 

zowel onderwijs als opvang.  

 

Tot de volgende BSO Report! 

Danielle, Ineke, Helmi, Robin 

en Rogier 
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Spelen of zin-
gen met de 
Sint Maarten-
viering 
Op zaterdag 12 november is er in de 
Oude Mattheüs een korte Sint Maar-

tenviering. 

Kinderen uit Eibergen zijn uitgenodigd 
met hun lampion naar de kerk te ko-
men en daar samen de dienst te vie-
ren.  Het verhaal van Sint Maarten 
wordt verteld en uitgespeeld. Daar-
voor worden kinderen gezocht, die 
een kleine rol willen spelen. Samen 
met het kinderkoor Makiko wordt er 
geoefend. Het oefenen vindt plaats in 
de Antoniusbeuk van de R.K.-kerk. de 

H. Mattheüs. 

De ingang is aan de linkerkant van de 

kerk.  

We hopen dat er een paar kinderen 
zijn die willen meedoen met het spel 
(kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom). 
En we zoeken een paar kinderen die 
willen meezingen (kinderen vanaf 
groep 4 zijn hier welkom). Ze oefenen 
twee keer: op vrijdag 4 november en 

11 november: van 18.45- 19.45 uur.  

Opgeven kan op school bij de dirigent 
van het koor: Hilda Boomers (tel. 

471439). 

Hieronder leest u voor de kinderen de 
uitnodiging voor de Sint Maartenvie-

ring:  

Sint Maartenviering 
Misschien ga je op vrijdagavond 11 
november wel langs de huizen met 
een lampion voor het feest van Sint 
Maarten. Wil je weten waarom we het 

feest van St. Maarten vieren? 

Kom dan op zaterdagavond 12 novem-
ber om 18.30 uur met je lampion naar 
De Oude Mattheüs. We vertellen het 
verhaal van Sint Maarten en we zingen 
Sint Maarten liedjes. Daarna is er een 
lampionnenoptocht, waar jij aan mee 
kunt doen met jouw lampion. Dat 
wordt vast heel mooi met al die ver-

lichte lampionnen! We lopen naar de 
H. Matteüskerk en daarna weer terug 
naar De Oude Mattheüs. Onderweg is 

er ook nog een lekkere verrassing! 

Je bent van harte welkom met je lam-
pion en ook je ouders, je opa en oma 
en andere mensen die het leuk vinden 
om mee te lopen of te komen kijken 

zijn natuurlijk welkom! 

St. Maarten hielp een bedelaar door 
hem de helft van zijn mantel te ge-
ven. Wij willen graag mensen helpen 
die elke week een voedselpakket krij-
gen van de Voedselbank, omdat ze 
niet genoeg geld hebben voor eten. 
De Voedselbank krijgt bijna nooit eie-
ren. Daarom willen wij jullie vragen 
om eieren mee te nemen, goed ver-
pakt in een kartonnen eierdoosje. De 
eierdoosjes dienen voorzien te zijn 
van een nog geldig (datum)stempel. 
Wij zorgen, dat de eieren bij de Voed-

selbank komen. 

  

Protestantse Gemeente Eibergen/

Rekken en  

Werkgroep Onder de Regenboog Ei-
bergen – St. Paulusparochie 

 

 

 


