
Pietengym 
Op maandag 28 november is er Pie-
tengym in de Pickerhal. 
De groepen 1 en 2 hebben gym van 
9.00 – 10.00 uur en de groepen 3 en 4 
van 10.30 – 11.30 uur. In verband met 
de grotere groepen door de combina-
ties op dit moment is het  dit jaar niet 
mogelijk voor de ouders om hierbij 
aanwezig te zijn. 
De kinderen van groep 1 mogen gym-
schoenen aan, maar die hoeven niet 
speciaal hiervoor aangeschaft te wor-
den. De kinderen mogen ook op blote 
voeten meedoen. De kinderen van 

groep 2 hebben al gymschoenen aan-
geschaft en moeten deze meenemen 
naar de sporthal.  
Wie weet komen de Pieten nog wel 
langs om de gymkunsten te bewonde-
ren!  Daarnaast krijgen de kinderen 
wat te drinken in de sporthal. 
Groep 5 heeft ’s middags op de nor-
male tijd gym en groep 7 zoals ge-
woonlijk aan het eind. 
Groep 6 gymt om 11.45u. Dit betekent 
dat ze 's ochtends om 8:15u op school 
komen en niet bij de Pickerhal! 
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Voorwoord Mijn School 
Mijn School is ook voor het team nog 
nieuw en ook hiervoor zijn wij op zoek 
naar verbeterpunten en duidelijke 
afspraken. 
Om te voorkomen dat alle rubrieken 
overlopen van berichten en foto’s, is 
één van de afspraken dat nieuwsberich-
ten en foto-albums voortaan tot aan 
de eerstvolgende vakantie blijven 
staan. De albums die er nu op staan 
verdwijnen dus in de kerstvakantie. 
Mocht u ze nog een keer willen nakij-
ken of foto’s willen downloaden dan 
moet u dit dus zo spoedig mogelijk 
doen. De albums die in januari worden 
geplaatst worden in de voorjaarsva-
kantie verwijderd. 
 
Een tip: Als u een snelkoppeling maakt 
naar Mijn School is dat handiger met 
het opstarten van het programma. U 
doet dit als volgt:  Klik met de rechter-
muisknop op je bureaublad. Kies voor 
nieuw en dan voor snelkoppeling. Vul 
de website in waar je de snelkoppeling 
naar wilt maken (in dit geval 
dus: https://05nt00.mijnschool.nl/ ). 
Klik op volgende en geef je snelkoppe-
ling de naam Mijn School. De snelkop-
peling is nu aangemaakt. Succes er-
mee! 
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Er bestaan geen korte wegen 
naar een plaats die de moeite waard 
is  
om naar toe te gaan. 
(Beverly Sills) 

https://05nt00.mijnschool.nl/mijnschoolbeheer/


Sinterklaas 
Op 5 december viert Sinterklaas zijn 
verjaardag bij ons op school. We ver-
wachten hem rond 8.15 uur aan de 
Huenderstraat. U bent van harte wel-
kom bij de ontvangst. Ook de kinde-
ren van de groepen aan de Beukenlaan 
komen die dag eerst met de fiets naar 
de Huenderstraat. (In verband hier-
mee is het de bedoeling dat de surpri-
ses op vrijdag 2 december mee naar 
school gebracht worden. op school 
worden ingeleverd.) Nadat we met z’n 
allen Sint en zijn pieten hebben ont-
vangen, fietsen de kinderen van de 
groepen 6 t/m 8 gezamenlijk terug 
naar de Beukenlaan.  

De Sint bezoekt eerst  de kleutergroe-
pen, waarbij ook de ouders van de 
kleuters van harte welkom zijn.      
Van 8.30 – 9.15 uur is Sinterklaas in 
groep 0/1/2A en staat er voor de ou-
ders van groep 0/1/2B koffie en/of 
thee klaar in de hal. Van 9.15-10.00 
uur is Sinterklaas in groep 0/1/2B en 
is er voor de ouders van groep 0/1/2A 
gelegenheid om een kopje koffie/thee 
te drinken. Helaas kunnen er geen 
broertjes of zusjes bij het feest zijn, 
mede i.v.m. de beperkte ruimte. We 
willen u vragen geen foto’s te maken, 
omdat Mirjam dit in de groepen doet. 
Na het feest zijn de foto’s te downloa-
den via onze website. Na zijn bezoek 
aan de kleutergroepen gaat Sinter-
klaas naar de groepen 3, 4 en 5 en na 
de lunchpauze brengt hij ook een be-
zoek aan de Beukenlaan. Zoals eerder 
bekend gemaakt zijn de kleuters om 
10 uur vrij. De overige groepen zijn 

op de normale tijd vrij 

 

 

 

 

 

 

Basketbaltoer-
nooi 
Op woensdag 14 december is het 
basketbaltoernooi. Van onze school 
doen er 5 teams aan mee. Hiervoor 
zijn we nog op zoek naar 5 begelei-
ders. U kunt zich hiervoor opgeven bij 
de leerkracht van uw kind of bij juf 
Jeanet: j.habers@sterrenpaletvco.nl. 
De kinderen die hieraan meedoen, 
mogen hun brood op school eten, 
waarna we om 13.00 uur gezamenlijk 
op de fiets vertrekken. Het is handig 
om ook nog iets te eten en/of drinken 
mee te nemen naar de sporthal. Na-
tuurlijk zijn er ook supporters nodig 
langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen? 
 

Herdertjes-
tocht 
Er wordt hard gewerkt aan de organi-
satie van de Herdertjestocht samen 
met de Juliana. 
Deze Herdertjestocht is een alterna-
tief kerstfeest voor de beide scholen. 
Op woensdag 21 december vertrek-
ken we in groepen vanaf de Juliana 
(Ketterinksteeg 2c). De tocht start om 
18.00 uur voor gezinnen van het Ster-
renpalet met de achternaam A tot en 
met K. Om 18.30 uur kunnen de gezin-
nen met de achternaam L tot en met 
Z van start gaan. Tot slot starten de 
gezinnen van de Juliana om 19.00 uur. 
De tocht is ook bedoeld voor broer-
tjes, zusjes en andere belangstellen-
den. 
De route wordt gemarkeerd door 
waxinelichtjes. Onderweg komt u 
kerststallen tegen, waar steeds een 
stuk van het kerstverhaal wordt uitge-
speeld. We denken dat men ruim een 
uur doet over deze tocht van onge-
veer 3 km. Aan het eind van de tocht 
komt u  terug op het schoolplein waar 
is iets lekkers te drinken en te eten is. 
De uitnodiging met meer informatie 
krijgt u t.z.t. van ons via Mijn School.  
En als u nog lege grote groente potten 
heeft of een vuurkorf te leen? Wij 
horen het graag!  
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Ter            
herinnering 
 Denkt u eraan dat u zich deze 

week inschrijft voor de 10-
minuten-gesprekken? Dit kan via 
Mijn School. 

 Mocht het vandaag niet gelukt 
zijn de schoenen-
doos in te leveren 
voor de actie 
Schoenmaatjes dan 
kunt u dit maandag 
nog doen. 

 U kunt nog steeds grote, schone 
potten inleveren bij 
Mark. We hebben er 
nog zo’n 400 (!) no-
dig. 

 Ook zijn we nog op 
zoek naar 2 vuurkorven die we 
die avond kunnen gebruiken. 
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Ouderbijdrage 
Denkt u er aan de ouderbijdrage over 
te maken? 
Het rekeningnummer is: NL89 INGB 
0003 5467 78 t.n.v. de Stichting Vrien-
den van het Sterrenpalet. Dit hebben 
we voor het gemak ook op het prik-
bord geplaatst, zodat het altijd ge-
makkelijk terug te vinden is. 
Bij voorbaat dank! 

 

Eibergse IJs-
vereniging 
Het wordt weer kouder en misschien 
komt er zelfs wel vorst. Misschien een 
goede reden om uw kind(eren) aan te 
melden bij de Eibergse IJsvereniging. 
Kinderen kunnen zich tot en met vrij-
ag 2 december hiervoor aanmelden 
via het aanmeldformulier dat vandaag 
uitgedeeld wordt en dat u ook onder 
de ‘Documenten’ op Mijn School vindt. 
Het formulier kan met 3 euro ingele-
verd worden bij de leerkracht. Wilt u 
dit samen in een envelop doen en de 
naam van uw kind erop schrijven? 

Kinderen die lid zijn 
van de Eibergse IJs-
vereniging kunnen in 
juni gratis meelopen 
met de avond4daag-
se.  
 

 
 

Terugblik    
koffie-inloop 
Maandag 14 november was de koffie-
inloop op de locatie Huenderstraat. 
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 gezellig bij te praten. 
De volgende koffie-inloop vindt plaats 
op maandagmorgen 9 januari, van 
8.15—9.15 uur aan de Huenderstraat. 
Een mooie gelegenheid om elkaar een 
gelukkig nieuwjaar te wensen tijdens 
deze nieuwjaarsinloop. U bent hier-
voor van harte uitgenodigd! 
 

Verkeer 
Vorige week hebben de kinderen van 
groep 4 en 5  een praktische verkeers-
les van de verkeersouders gehad. 
Met groep 4 hebben we fietsen beke-
ken. We hebben gekeken wat belang-
rijk is voor de veiligheid van het  kind. 
De kinderen hebben een kaartje mee 
gekregen naar huis om zelf ook naar 
hun eigen fiets te kijken. 
In groep 5 worden de fietsen gecon-
troleerd  door VVN. Daarnaast  hebben 
we in het donker met een lampje ge-
keken hoe een reflector werkt. 
Met groep 5 zijn we het verkeer in 
geweest (2 kinderen onder begelei-
ding van een ouder). We hebben geke-
ken naar de voorrangsregels en naar 
de juiste plek op de weg. Ook zijn we 
aan het oefenen geweest met de hand 
uitsteken en over je linkerschouder 
kijken. 
Anja, Oda en Marloes bedankt voor 
jullie hulp! 
De verkeersouders 
 

Chromebooks 
Een paar weken geleden hebben we 
een heel aantal chromebooks aange-
schaft. Dit zijn kleine laptopjes, die 
werken op basis van Google. Ze zijn 
op elke plek te gebruiken en als je ze 
openklapt, zijn ze direct te gebruiken. 
Dit is heel praktisch voor in de klas. 
Ze zijn bedoeld voor het zoeken van 
informatie (o.a. bij het projectmatig 
werken middels Leskracht), het ver-
werken van Word-documenten, en het 
werken met web-based programma’s. 
Voor elke groep is een mailadres aan-
gemaakt, zodat er per groep docu-
menten ‘in de cloud’ opgeslagen kun-
nen worden. Groepen kunnen naar 
elkaar mailen en in de toekomst kan 
er eventueel thuis een document van 
een groep of leerling opgezocht wor-
den. Gisteren hebben we een informa-
tiebijeenkomst hierover gehad onder 
leiding van Stef Weerkamp. Stef, be-
dankt voor de informatie die je ons 
hebt kunnen geven! Steeds verder 
hopen we ons in de mogelijkheden te 
verdiepen en deze te gebruiken bin-
nen ons onderwijs, gericht op de toe-
komst. Naast het aanleren van ict-
vaardigheden die de kinderen in de 
toekomst nodig hebben, blijven we 
ook met hen werken ‘met de handen’. 
Door de combinatie hiervan wil-
len we bereiken dat 
de kin- deren zich 
zo goed en breed 
mogelijk ontwikke-
len ter voor-
bereiding 
op hun toe-
komst.  
 

Even voorstel-
len 
Hallo allemaal, 
Ik ben Carlijn de 
Lange, 22 jaar, en 
ik kom vanaf dit 
schooljaar na-
mens Muziek en 
Kunstwijs de mu-
zieklessen verzor-
gen op het Ster-
renpalet. Deze muzieklessen geef ik 
aan de groepen 0 t/m 5. (De groepen 
6 t/m 8 krijgen lessen van ‘Muziek van 
de toekomst’.) In de afgelopen weken 
hebben de leerlingen al twee muziek-
lessen gehad, die ik in ieder geval een 
groot succes vond! 
Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd 
aan de opleiding Docent Muziek aan 
het ArtEZ conservatorium te Ensche-
de. Ik geef nu vooral les op verschil-
lende basisscholen. Daarnaast verzorg 
ik AMV-lessen, muziektheorielessen en 
sta ik voor verschillende leerorkesten. 
Dit alles doe ik natuurlijk met heel 
erg veel plezier! Ik ben dan ook erg 
blij dat ik de muzieklessen op het 
Sterrenpalet mag verzorgen! 
Met vriendelijke groeten, 
Carlijn de Lange  
 

 
Jarig 
 
 
We feliciteren op : 
25-11  juf Annie, leerkracht groep 5 
28-11  Ties Gesing uit groep 2B 
02-12  Britt Huinink uit groep 5 
04-12  Ires Navis uit groep 6 
07-12  Gijs Koster uit groep 4 
07-12  Jeremy Geelink uit groep 2B 
08-12  Janice Waning uit groep 2B 
09-12  Linde Sluiter uit groep 7 
Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst!  
 

 


