
Herinnering 

Koffie-inloop 
Aanstaande maandag is er van 8.15 – 
9.15 uur een koffie-inloop  aan de 
Huenderstraat. Hiervoor bent u alle-

maal van harte uitgenodigd!  

 

 

 

 

 

Sint Maarten-

viering 
Even ter herinnering: op zaterdag 12 
november is er in de Oude Mattheüs 
een korte Sint Maartenviering. Alle 
aanvullende informatie hierover vindt 

u in onze vorige nieuwsbrief. 
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Voorwoord Mijn School 
Achter de schermen wordt er heel hard 
gewerkt aan de verdere ontwikkeling 

van het ouderportaal ‘Mijn School’.  

De technici zijn druk bezig met het 
ontwikkelen van een app en de ver-
wachting is dat deze voor het einde 
van dit kalenderjaar in de store 

beschikbaar zal staan. 

Daarnaast is Mijn School druk bezig 
met het verwerken van feedback van 
klanten. Zo bekijken zij onder andere 
of de lengte van een spoedbericht 
aangepast kan worden, of het mogelijk 
is om bijlagen mee te sturen met een 
individueel bericht en of het steeds 
opnieuw moeten inloggen op telefoon 

en computer aangepast kan worden. 

Een veel gehoorde klacht is dat het zo 
lastig is dat als je de link in de update-
mail hebt gebruikt, je deze niet op-
nieuw kunt gebruiken. Dit klopt echter 
niet. De link in de mail is oneindig te 
gebruiken totdat het bericht op Mijn 
School is verwijderd. Dat de link een 
andere kleur krijgt, betekent dus niet 

dat deze niet meer werkt. 

 

 

 

 

 

 

Mocht u tegen een probleem aanlopen 
dan kunt u dit melden bij Mirjam en 
dan gaan wij kijken naar een oplos-

sing. 
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Vakanties   

2017-2018 
Inmiddels is het vakantierooster voor 
het schooljaar 2017-2018 bekend en 
heeft de MR hiermee ingestemd. U 
vindt het ook op het Prikbord van Mijn 
School en bij de Vakanties op onze 

website. 

Herfstvakantie: 23 t/m 27 oktober 
2017                                                  
Kerstvakantie: 25 december 2017    
t/m 5 januari 2018                              
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m  2 
maart 2018                                     
Goede Vrijdag: 30 maart 2018           
Pasen: 2 april 2018                          
Meivakantie (inclusief Koningsdag): 27 
april t/m 11 mei 2018                             
Hemelvaart: 10 mei 2018                
Pinksteren: 21 mei 2018                      
Zomervakantie: 16 juli t/m 24 augus-

tus 2018 

Vrije dagen: 

Sinterklaas groep 1/2: 5 december, 
vanaf 10.00 uur vrij                              
Laatste schooldag alle groepen: 13 

juli, vanaf 12.00 uur vrij 

Eventuele andere vrije dagen worden 
later nog toegevoegd, in ieder geval 
voor de zomervakantie van het school-

jaar waarin de dagen vallen.  

 

Naschoolse  

activiteit 
Beweeg Wijs organiseert dit jaar weer 

naschoolse activiteiten. 

De eerste activiteit staat gepland op 
maandag 21 november. De activiteit 

is: Smoothies maken. 

De leerlingen van de groepen  1 t/m 8 
kunnen zich hiervoor opgeven via het 

mailadres jeanet@beweegwijs.nl. 

De activiteit begint om 14:30 uur en is 
om 15:30 uur afgelopen. De kosten 
bedragen 1,50 euro en dienen te 
worden betaald bij aanvang van de 
activiteit, die plaatsvindt in een lo-

kaal op de locatie Huenderstraat. 

 

 

Uitnodiging10-
minuten-      

gesprekken  
Voor de groepen 0/1/2A, groep 

0/1/2B, groep 3 en groep 6 

In de meeste groepen worden in deze 
periode huisbezoeken gedaan, maar 
als de leerkracht al een keer op huis-
bezoek is geweest, worden er voor de 
groep of een gedeelte daarvan tien-

minuten-gesprekken gehouden.  

Voor deze keer geldt dat voor de 
groepen 0/1/2A, groep 0/1/2B en 
groep 6. Omdat in verband met de 
afwezigheid van juf Natascha in groep 
3 de meeste huisbezoeken zijn ver-
vallen, willen we de ouders van deze 
groep ook de gelegenheid geven op 
korte termijn in gesprek te gaan met 
de leerkrachten door middel van een 

tien-minuten-gesprek.   

Dinsdag 29 november zijn de 10-
minuten-gesprekken. De ouders van 
de genoemde groepen kunnen zich 
hiervoor opgeven via Mijn School. Als 
u reeds een afspraak heeft staan, 
hoeft dat niet meer. De uitnodiging 
hiervoor verschijnt volgende week op 
Mijn School. De leerkrachten zetten 
hiervoor hun tijden open, eventueel 
op een andere dag, als alle gesprek-
ken niet op de genoemde maandag 
gepland kunnen worden.                    
U kunt zich aanmelden door in de 
linkerbalk op Oudergesprekken te klik-
ken. Daarna wijst het zich vanzelf. U 
krijgt niet gelijk een bevestiging van 
de inschrijving, maar er verschijnt la-
ter in het scherm wel een melding van 

de reservering.  

Sportkennis-

making 
De basketballessen, tijdens de af-
gelopen gymlessen, zijn een groot 
succes. De kinderen leerden goed 
dribbelen met de bal, scoren, lay-ups 

maken, passen naar elkaar, enz... 

Met dank aan Edwin en Gerdien Bak-
ker die dit namens de Pickerreds ver-

zorgen. 

Is uw kind ook enthousiast geworden 

voor basketballen? 

Er kan altijd meegetraind worden op 
woensdagmiddag om 5 uur in de Pick-

erhal. 

 

 

Nieuwe mu-
ziekmethode 

123zing 
IKC het Sterrenpalet en IKC Juliana 
hebben samen een nieuwe digitale 
muziekmethode aangeschaft via een 
unieke subsidieregeling muziekimpuls 

voor het basisonderwijs. 

Woensdagmiddag 26 oktober hebben 
we een teamtraining voor deze meth-
ode gehad en konden we ervaren hoe 
deze methode werkt. Alle facetten 
van muziek kwamen voorbij en zelfs 
als je niet erg muzikaal bent, kun je 
toch plezier beleven in samen muziek 
maken en dit overbrengen op de kin-

deren. 

In de methode zit een complete leer-
lijn muziek voor alle groepen. In de 
bovenbouw kun je zelfs gebruik 
maken van een muziekbewerkingspro-
gramma waarbij meerdere sporen 
muziek opgenomen en onder elkaar 
geplaatst worden, zodat je een com-

plete track kunt componeren. 

Tussen de andere lessen door kunnen 
we deze methode gebruiken als ware 

energizers. 

Thuis kunt u ook gebruik maken van 
deze methode via www.123zing.nl/
kids . Via mijn school ontvangt u deze 
week bij het nieuws over de groep van 
uw kind een inlogcode en een 
wachtwoord. Als u ingelogd bent kunt 
u de liedjes en activiteiten zien die 
allemaal in de groep behandeld zijn 
en door de leerkracht op het bord zijn 
geplaatst. Zo kan er ook thuis of bij 

de BSO lekker gezongen worden. 

Op school is het samen zingen een 
groot succes! Mogelijk merkt u daar 

thuis ook iets van!  

Als vervolg hierop zullen er op den 
duur ook instrumentale muzieklessen 
gegeven worden op school, eerst on-
der schooltijd en na verloop van tijd 
ook na schooltijd. Omdat dit in de lijn 
van bovengenoemde methode en ont-
wikkeling gebeurt, gaat hier enige tijd 
overheen. We houden u op de hoogte 
van de ontwikkelingen en laten het u 
weten wanneer er naschoolse muziek-

lessen gevolgd kunnen worden.  
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Ouderbijdrage 
Denkt u aan het betalen van de ouder-
bijdrage? Wij stellen het erg op prijs 
als deze voor 15 november voldaan 
is. Meer informatie vindt u in het 
nieuwsbericht van 22 september (Mijn 

School). 

Larissa Ormel, penningmeester 

 

Sintviering 
Dit jaar vieren we op maan-
dag  5 december in alle groepen het 
Sinter-klaasfeest. In het volgende 

Letterpalet zal het programma  staan. 

Toch zijn er een aantal zaken die van 
belang zijn om nu te weten . We nodi-
gen alle ouders uit om op het school-
plein aan de Huenderstraat de Sint en 

zijn pieten te verwelkomen. 

De kleuters vieren het feest met de 
ouders. Zij zijn om tien uur vrij. De 
andere groepen vieren het feest zon-
der ouders en zijn de hele dag op 

school. 

 

Herdertjes-

tocht 
Op woensdagavond 21 december 
organiseren de Juliana en het Sterren-
palet  de ‘herdertjestocht’. De 
herdertjestocht is een wandeling door 
Eibergen, waarbij de route te volgen 

is door middel van een 
spoor van brandende 
kaarsen. Onderweg 
wordt er op verschil-
lende plekken een 
deel van het kerstver-
haal uitgespeeld.  De 
start is dit jaar op de 
Julianaschool. In een 

volgende nieuwsbrief wordt de tijd 
bekend gemaakt wanneer de tocht 
start. Het is de bedoeling dat ouders 
met hun kind de route lopen. Ook 
overige gezinsleden of opa’s en oma’s 

zijn van harte welkom! 

Voor deze activiteit zijn we op zoek 
naar lege glazen groente potten (de 
grote potten, niet de kleine). Wilt u 
met ons mee sparen? U kunt de potten 
inleveren bij Mark 
of de groepsleer-
kracht. Graag 
zouden wij de pot-
ten schoon, zonder 
etiket en zonder 

deksel ontvangen. 

Tot slot zijn we nog 
op zoek naar 
vuurkorven. Als we 
gebruik mogen 
maken van uw 
vuurkorf dan kunt u 
dat laten weten bij 

Alies, via Mijn School of mailadres: 

a.knoef@sterrenpaletvco.nl  

 

Oud papier 
Woensdagmiddag 1 november hebben 
de kinderen uit groep 8 weer geholpen 
met het oud papier. Top dat jullie er 
waren! Net voordat we klaar waren, 
kregen we toch een regenbui op ons 
hoofd, dat hebben we nog niet vaak 
gehad. Ook de moeders die hebben 
gereden met de auto: bedankt! Fijn 
dat jullie je aan hebben gemeld via de 

ouderhulplijst.  

Het geld dat wij krijgen door het 
ophalen van het oud papier gaat naar 
ieder kind van de school. Dus ook 
ouders waarvan de kinderen nog niet 
in groep 7 of 8 zitten, zijn van harte 

welkom om te helpen. 

Ook voor de avond hebben zich weer 
nieuwe ouders aangemeld. Doordat 
we nu een groter team hebben, is ook 
niet iedereen elke keer aan de beurt 
om te helpen. Heren, ook jullie be-

dankt voor de hulp! 

 

Dit jaar gaan we weer de telefoon-
boeken-actie organiseren. Door om-
standigheden is dit vorig jaar niet 
gebeurd. Zo richting het eind van het 
jaar krijgen nog steeds een groot aan-
tal mensen een nieuw telefoonboek. 
De bedoeling is dat de kinderen deze 
gaan inzamelen en meebrengen naar 
school. De leerkracht noteert het aan-
tal en begin februari kijken we dan 
welke groep de meeste telefoon-
boeken heeft ingeleverd. Deze groep 
zal voor de voorjaarsvakantie een 

attentie ontvangen. 

De actie loopt in de maand december 
en januari. Vrijdag 3 februari  is de 
laatste dag dat de kinderen de boeken 
mee kunnen brengen. Aan het eind 
van de schooldag hoop ik dan van de 
leerkrachten te horen hoeveel boeken 

hun groep heeft ingeleverd.  

Zet ‘m op kinderen, hoe meer boeken, 
hoe zwaarder de container is en des 
te meer geld we krijgen om leuke 

dingen van te doen! 

Minette Onnink 

 

 

Edukans 

Schoenmaatjes 
Van schoenendoos tot onvergetelijk 
cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan 
leren schrijven en rekenen. Door mee 
te doen met Edukans Schoenmaatjes 
leren kinderen een waardevolle les: 
dat geven om een ander belangrijk is. 
En krijgen leeftijdsgenootjes in ont-
wikkelingslanden een onvergetelijk 

cadeau! 

Schoenmaatjes is 
een actie van Edu-
kans. De kinderen 
vullen een 
schoenendoos met 
schoolspullen, toi-
letartikelen en 
speelgoed voor 
leeftijdsgenootjes 
in ontwikkelings-
landen. Ze doen 
daarmee iets concreets voor vriendjes 
in arme landen. De schoenendozen 
gaan naar kinderen op scholen, in 
weeshuizen, vluchtelingenkampen en 

opvangcentra voor straatkinderen.  

Via deze link kunt u een filmpje zien 
over het project: https://

vimeo.com/181589110 

Maandag krijgen de kinderen een 
folder mee. In deze folder staat pre-
cies wat wel in de schoenendoos mag 
en wat niet. Op de laatste bladzijde 
vindt u een machtigingsformulier met 
daarop een sticker. De sticker mag u 
op de doos plakken. De protestantse 
kerk heeft aangeboden om de ver-
zendkosten van 6 euro per doos voor 
ons te betalen. Het machtigingsfor-

mulier hoeft u dus niet in te vullen.  

Wij hebben op school schoenendozen 
met het juiste formaat. Mocht u geen 
schoenendoos hebben dan kan uw kind 
deze ophalen bij de meester of 
juf. We ontvangen de schoenen-
dozen graag uiterlijk 25 november 
terug! De dozen mogen mooi versierd 
worden, maar de dozen worden nog 
gecontroleerd. Wilt u de dozen 

daarom niet helemaal dichtplakken? 

 

We zijn nog op zoek naar een ouder 
met een busje die alle schoenendozen 
kan wegbrengen naar een ver-
zamelpunt. Ons verzamelpunt is in 
Hengelo. De dozen kunnen ingeleverd 
worden op 1 en 2 december tussen 
14.00 en 16.00 uur. Mocht u dit willen 
doen dan kunt u zich melden bij 

Laura.  

mailto:a.knoef@sterrenpaletvco.nl
https://vimeo.com/181589110
https://vimeo.com/181589110
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25 jaar in het 

onderwijs 
Afgelopen maandag was het feest op 
school: juf Riny was 25 jaar werkzaam 

in het onderwijs. 

Juf Riny is de hele dag in het zonnetje 
gezet. ’s Morgens is zij van huis opge-
haald met een versierde tandem. Na 
een feestelijk programma met haar 
kleutergroep in de klas, kregen zij en 
alle kleuters een voorstelling aange-

boden van de Theaterfiets. 

De dag eindigde met een gezellige 
koffie-inloop waarbij ouders de ge-
legenheid hadden juf Riny persoonlijk 

met haar jubileum te feliciteren. 

25 jaar juf... 
Kinderen,ouders,collega’s  bedankt 

voor mijn mooie jubileumdag! 

Maandag werd ik op een mooie ver-
sierde tandem door juf Lynn thuis 
opgehaald. Op het schoolplein mocht 
ik door een poort van kinderen naar 
binnen, wat was de school mooi ver-

sierd! 

In de klas,kreeg ik van ieder kind een 
roos , hebben we een bingo en een 
spetterende kinderdisco met ballon-

nen gehouden. 

Samen met de andere kleutergroep 
zijn we naar de BSO gegaan en hebben 
daar een grappige theatervoorstelling  
over een lakei,een prinses en een raaf 
gezien .Het was best wel spannend of 
alles wel goed zou aflopen maar ge-
lukkig, dankzij de hulp van de kin-

deren is het gelukt. 

Daarna onder het genot van een kop 
koffie een gezellig samenzijn met 
ouders en kinderen. Tot slot een High 

Tea Party met mijn collega’s. 

Dankjewel voor de mooie tekenin-
gen,een theedoos met zelfgemaakte 
theezakjes bloe-
men,chocolaatjes,snoepjes, een 
mooie versierde school, alle felicita-

ties enz. 

Juf Riny 
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Ter herinne-

ring 
Op 15 en 16 november komen Maria 
en/of haar collega Marly weer bij ons 
op school. Dit keer is het thema 
‘’avondeten’. De kinderen krijgen een 
les over avond eten. Op woensdag aan 
het einde van de ochtend staat de 
kraam van Leef Wijs klaar. We willen 
u als ouders uitnodigen om te komen 
kijken naar de kraam. Wie weet zit er 
nog een mooie tip bij en mocht u 
vragen hebben dan bent u van harte 
welkom om ze te stellen. Ook als u 
geen vragen heeft bent u van harte 
welkom. Kom gerust kijken wat de 
kinderen die dag geleerd hebben over 

het avondeten!  

Wanneer? Woensdag 16 november 

vanaf 11.30 

Thema: avond eten 

Nationaal 

Schoolontbijt 
Woensdagochtend hebben we met alle 
leerlingen genoten van een lekker 
ontbijt. Dit gebeurde op initiatief van 
de organisatie van Het Nationaal 
Schoolontbijt om het belang van een 
goed, dagelijks ontbijt te onderstre-
pen. Dit ontbijt is mede mogelijk ge-
maakt door Plus Koenders. Wij willen 

hen hiervoor heel hartelijk bedanken! 

 

 

 

Voorleeswed-

strijd 
Gisteren was er de spannende finale 
van onze jaarlijkse voorleeswedstrijd. 
Alle jongens en meisjes hebben 
prachtig voorgelezen en dus stond de 
jury voor een moeilijk taak. Toch 
kwam er uit elke groep een winnaar, 

dit zijn ze: 

Groep 4: Iris                                
Groep 5: Teun                             
Groep 6: Kenna                                    
Groep 7: Tjidde                                     

Groep 8: Merrin 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Als schoolwinnaar kwam Merrin uit de 
bus. Zij gaat onze school vertegen-
woordigen in de volgende ronde van 
de voorleeswedstrijd. Merrin, veel 

succes! 

Het volgende verslag is geschreven 

door Eva en Merrin: 

Het was 7 uur ’s avonds. De voor-
leeswedstrijd kon beginnen. Iedereen 
zat klaar met z’n boek in zijn handen 
in het publiek. Groep 3/4 begon. Jelle 
begon dapper. Iris maakte het hele-
maal af. Toen begon groep 5. Senne 
begon te vertellen over de GVR. Teun 
deed ook zijn uiterste best. Groep 6 
was alweer aan de beurt en Kenna las 
voor over gitaren en muziek. Lynn 
volgde. Toen was de pauze aan de 
beurt, het drinken en eten stond klaar 
om gegeten en gedronken te worden. 
De pauze was voorbij en iedereen zat 
weer op zijn plek. Groep 7 was aan de 
beurt. Elsbeth mocht naar de pauze 
weer beginnen. Elsbeth was goed be-
zig en Tjidde ook. Als laatste was het 
de beurt van groep 8. Merrin moest 
beginnen wat ze niet zo leuk vond. 
Eva was toen aan de beurt. Iedereen 
was geweest en de jury ging even 
weg . Ondertussen gingen we een 
filmpje kijken over ingezoomde din-
gen. De jury was weer terug om de 

winnaars bekent te maken. In groep 
3/4 was de winnaar Iris. Groep 5, 
iedereen deed het goed maar er kon 
er maar één de winnaar zijn en in 
deze groep was dat Teun. Groep 6, 
Kenna en Lynn. Het was spannend 
maar Kenna won. In groep 7 was het 
ondertussen ook spannend. Tjidde en 
Elsbeth kwamen naar voren en op-
nieuw zei de jury: ”Er kan er maar 
één winnen.” Hier was dat Tjidde. 
Toen kwamen met de meeste zenu-
wen naar voren: Merrin en Eva. Met 
zwetende handjes stonden ze daar. Er 
was niet veel verschil. Allebei waren 
ze zenuwachtig, allebei hadden ze 
niet veel adem en toen won… Merrin. 
Iedereen ging naar huis met een klein 
cadeautje en dat was het einde van 

de voorleeswedstrijd.  EINDE!!!!!!! 

Eva en Merrin 

 

Welkom 
In groep 1-2B verwelkomen we Tess-
Jade Ketterink. We wensen jou samen 
met je ouders een heel fijne tijd op 

het Sterrenpalet!  

 

Jarig 
We feliciteren op : 

11-11  Sil Wissink uit groep 7                      
12-11  Fleur Meersma uit groep 6                   
12-11  Tess-Jade Ketterink uit groep 
1B                                                      
19-11  Lise Brons uit groep 3                            

25-11  juf Annie, leerkracht groep 5 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 
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Peuterreport 
Afgelopen weken hebben wij op de 
peutergroep gewerkt over het thema: 
Herfst. 
Het boek dat hierbij centraal stond in 
de afgelopen weken was: “Bobbi naar 
het bos”. 
Ook heb ik met de peuters gelezen 
over “Rupsje Nooitgenoeg” en over 
“De spin die het te druk had”. 
“Bobbi naar het bos” was heel herken-
baar voor de peuters en daardoor ont-
stonden hele gesprekken tijdens het 
kringmoment. Paddenstoelen, eikels, 
kastanjes, regenlaarzen, bladeren, 
harde wind, van alles werd er bespro-
ken. 
Het boekje van “De spin die het te 
druk had” kunnen ze inmiddels 
dromen. 
Ik hoef maar een paar woorden te 

zeggen en de peuters maken de zin af.  

In de kring zingen we over de herfst, 
bladeren en daarbij mag kabouter 
Spillebeen natuurlijk niet ontbreken. 
Ook zijn we aan het oefenen met tel-
len. Dit doen we met dennenappels. 
Natuurlijk mag het toveren niet ont-
breken. Dit blijven de kinderen een 
leuk spel vinden. 
Bij dit thema het spel: Wat heb ik 
weggetoverd ? Een kastanje, de den-
nenappel, een eikel of een beuken-

nootje. 

Aan tafel wordt er geknutseld over 
het thema. De peuters maken spin-
nenwebben in een bak met witte verf 
en knikkers. 
Daarbij hoort natuurlijk ook een spin. 
Er zijn rupsjes geverfd. Uilen geknut-
seld en geplakt met bladeren.  
De knutselwerkjes staan in de groep. 
Dus loop gerust binnen om te kijken 
naar al het moois. 
Op de ramen zijn prachtige 
herfstbomen geschilderd, samen met 

de peuters. 

Ook hebben we samen een herfstwan-
deling gemaakt. 
Bladeren, takken, eikels en zoveel 
meer zoeken en verzamelen. 
Best een onderneming met zo'n 
clubje. Ogen tekort, maar ontzettend 
leuk om te doen. 
Eenmaal terug op school, hebben de 
peuters alles op een groot vel opge-

plakt. 

Inmiddels is Thijn bij ons op de peu-
tergroep gestart. 
Gezellig dat jij bij ons komt spelen. 
Wij wensen jou veel leer- en 
speelplezier bij ons in de peuter-

groep. 

Helmi komt de vrijdagochtenden naast 
mij werken op de groep i.v.m. het 
kindaantal. Zij zal naast mij het vaste 

gezicht zijn in de peutergroep.  

Dat betekent dat we weer nog meer 
kinderen kunnen ontvangen. Mocht u 
mensen kennen, die belangstelling 
hebben om hun kind bij ons naar de 
peutergroep te laten gaan, dan kunt u 
ze laten weten dat ze altijd een kijkje 
mogen komen nemen! Van harte 

welkom!  

Tot het volgende report. 

Groetjes, Daniëlle 


