
 

 

 

 

Was God maar net als Sinterklaas.  
Dan waren we gauw klaar. 
We dienden een verlanglijst in  
met wensen voor dit jaar. 
We zetten 'vrede' bovenaan.  
Daarna op nummer twee: 
een beetje liefde voor elkaar,  
want dat valt lang niet mee. 
En 'niemand honger', dat wordt drie.  
Geen tranen en gepest, 
die komen op de vierde plaats. 
en daarna volgt de rest. 
Wat meer waardering en respect.  
En graag 'wat minder druk'. 
En ook 'voor ieder mens een vriend'  
en verder: 'veel geluk'. 
Was God maar net als Sinterklaas.  
Dan waren we gauw klaar. 

 

Dan kregen we het zo cadeau,  
één nachtje slapen maar...... 
Maar kijk, de goede Sint krijgt hulp,  
want iedereen springt in. 
Jij maakt een pakje voor je broer  
en hij voor zijn vriendin. 
Wie zet zich ook zo in voor God?  
Het klinkt misschien wel raar, 
maar toch: wie wil er 'hulp-god' zijn?  
Wie maakt er iets van waar? 
Wie wordt een vriend? Wie toont res-
pect?  
Breng jij geluk misschien? 
Dan zijn we vast massaal verrast  

door wat we morgen zien. 
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Inval regelen 
Het is elke keer een hele klus om een 
invaller te regelen als een meester of 
juf ziek is. Soms horen wij pas op het 
allerlaatste moment of er een invaller 
beschikbaar is of niet. In de meeste 
gevallen kunnen wij u hiervan van te-
voren op de hoogte brengen, maar een 
enkele keer lukt dit niet. Tot nu toe 
hebben wij elke keer een oplossing 
kunnen vinden als er een leerkracht 
ziek was en hebben wij nog geen kin-
deren naar huis hoeven te sturen om-
dat er niemand beschikbaar was, iets 
wat in grote steden al wel voorkomt. 
Wij hopen dit te kunnen vermijden en 
vragen daarom uw begrip voor het feit 
dat wij u niet altijd tijdig op de hoogte 
kunnen brengen wie er die dag voor de 

klas staat. 

Ouderbijdrage 
Op veler verzoek herhalen wij hierbij 
nogmaals het rekeningnummer waar-
naar de ouderbijdrage overgemaakt 

kan worden: 

NL89 INGB 0003 5467 75 ten name 
van de Stichting Vrienden van het Ster-
renpalet. Het rekeningnummer is ook 
terug te vinden op het Prikbord van 

Mijn School. 

De school heeft uitgaven, die niet wor-
den vergoed door de overheid. U moet 
denken aan de kosten van Sinterklaas, 
Kerst, Pasen, sport, etc. Om deze kos-
ten te dekken vragen wij u jaarlijks 
een vrijwillige bijdrage. Voor dit 
schooljaar is dat een bedrag van 

€25,00 per kind.  

 

 

Mocht u de bijdrage nog niet betaald 
hebben, dan willen wij u vragen dit zo 
spoedig mogelijk te doen. Bij voorbaat 

dank! 

 



Sponsorkind 

Catherine 
We hebben Catherine namens ons 
allen kerstpost gestuurd. Een mooie 
kerstkaart met daarin een wens van 
ons voor haar. Daarbij heeft ze tevens 
vouwblaadjes en vouwvoorbeelden 
gekregen. Ook hebben we een kerst-
gift van 25 euro naar haar toegestuurd 
van ons gespaarde geld. Waar sponsor-
geld ten goede komt aan schoolgeld, 
medische kosten en de dagelijkse 
maaltijd, is deze gift voor 
haar. Hiervan mag ze zelf iets kopen, 
in overleg met de medewerkers van 
het project. Dit kan zijn een matras, 

schoenen, kleding o.i.d. 

 

Basketbaltoer-

nooi 
Woensdag is het zo ver, het eerste 
toernooi van dit schooljaar, het bas-
ketbaltoernooi. Van onze school doen 

er maar liefst 5 teams (!) aan mee. 

De kinderen die hieraan meedoen, 
mogen hun brood op school eten, 
daarna vertrekken we om 13.00 uur 
gezamenlijk op de fiets. Er is tijd ge-
noeg om naar huis te gaan en daar je 
brood op te eten. Dan verwachten we 
je om 13.15 bij de Pickerhal. Als je 
ervoor kiest om op school te eten, dan 
willen we dit graag vooraf weten, dus 

geef dit even door aan je leerkracht. 

Het is handig om ook nog iets te eten 
en/of drinken mee te nemen voor 

tijdens het toernooi. 

Natuurlijk zijn er ook supporters nodig 

langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen? 

 

Telefoon-

boekenactie 
Ook dit jaar verzamelen we weer ou-
de telefoonboeken. De groep die de 
meeste telefoonboeken ophaalt, krijgt 
hiervoor een verrassing. De telefoon-
boeken kunnen t/m vrijdag 27 januari 

2017 in de gang worden verzameld. 

Jullie doen toch ook weer mee? 

Minette Onnink 

 

 

 

Uitnodiging 
Herdertjes-

tocht 
Op woensdag 21 
december  vindt 
de Herdertjes-
tocht plaats, 
een gezamenlij-
ke kerstactivi-

teit met de Juliana. 

De tocht start (vanaf de Ketterink-
steeg 2c) om 18.00 uur voor gezinnen 
van het Sterrenpalet met de achter-
naam A tot en met K. Om 18.30 uur 
kunnen de gezinnen met de achter-
naam 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 broertjes, zusjes en an-

dere belangstellenden. 

In de bijlage treft u de uitnodiging 
voor dit mooie en gezellige evene-

ment aan. 

Wij willen nog even extra benadruk-
ken dat het, indien mogelijk, verstan-
dig is om met de fiets naar de Juliana 
te vertrekken in verband met het ge-
brek aan parkeergelegenheid. De par-
keerplaats bij de Juliana is namelijk 
niet beschikbaar en in de wijk zijn 
diverse straten afgezet voor de uitge-
stippelde wandelroute, gemarkeerd 

door waxinelichtjes. 

En als u nog lege grote groente pot-
ten heeft of een vuurkorf te leen? 

Wij horen het graag! 

 

Uitnodiging 
Nieuwjaarsin-

loop 
Hierbij nodigt het team u van harte 
uit om op maandag 9 januari, van 
8.00 – 9.00 uur, op de locatie Huen-
derstraat te komen om samen een 
kopje koffie/thee te drinken, elkaar 
een gelukkig nieuwjaar te wensen en 
om eventjes bij te praten. De kinde-

ren gaan gewoon naar hun eigen klas. 

Schoenendoos-

actie 
Dit jaar hebben we 49 schoenendozen 
verzameld. Peertijn Maclean, vader 
van Noémi uit groep 3, heel hartelijk 
bedankt voor het wegbrengen van alle 

dozen! 

Ook willen wij de 
protestantse kerk 
Eibergen-Rekken heel 
hartelijk bedanken 
voor het betalen van 

de verzendkosten. 

 

 

Foto’s op de 

website 
U vindt op de website 
www.sterrenpaletvco.nl diverse foto-
albums. Recentelijk is daar het album 
van het feest dat juf Riny heeft ge-

vierd aan toegevoegd. 

Door een technische storing was het 
niet mogelijk om de foto’s te vergro-
ten en te downloaden. Dit is nu ver-
holpen en u kunt de foto’s alsnog 

downloaden. 

Binnenkort verschijnen ook de foto’s 

van de Sinterklaasviering op onze site. 

 

Kerstkaarten 
Het is een traditie geworden dat veel 
kinderen in de tijd vóór kerst vele 
kaartjes uitdelen aan klasgenoten, 
vrienden en vriendinnen en leerkrach-
ten. Dit uitdelen is in die dagen, vaak 
aan het begin van de ochtend, een 
hele “happening”. Sommige kinderen 
vallen “buiten de boot” doordat zij 
geen of slechts enkele kaarten krij-
gen. (Wie heeft de meeste kaart-
jes?...) Ook kan deze “kaartenactie” 
leiden tot een zich verplicht voelen 
(kinderen en/of ouders) om ook mee 
te doen. In verband hiermee doen we 

het volgende voorstel:  

In de tijd vóór kerst is er in elke groep 
een plek waar ieder kind een kaart 
kan ophangen die bestemd is voor de 
hele groep. Mocht u met uw kind
(eren) toch kerstkaarten willen ver-
sturen aan klasgenoten, dan willen wij 
u vragen hiervoor de huisadressen te 

gebruiken. 
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Sponsoractie 1 
Op dit moment lopen er twee spon-
soracties waarvoor wij graag uw aan-

dacht vragen: 

Jorrit Hondorp, vader van Morrison uit 
groep 1A, neemt op 18 december deel 
aan de Dinxperloop, een survivalrun. 
Hij loopt mee om geld in te zamelen 

voor de Stichting Hartekind. 

Dagelijks worden er in Nederland 4 
kinderen geboren met een hartafwij-
king. Ook Morrison is met een hartaf-
wijking geboren. Om te kunnen over-
leven krijgen dagelijks 3 kinderen een 
openhartoperatie om te kunnen over-
leven en helaas overlijdt er in Neder-
land nog elke 2 dagen een kind aan de 
gevolgen van een hartafwijking. Daar-

mee is het doodsoorzaak nummer 1 bij 
kinderen! Stichting Hartekind wil door 
middel van het financieren van weten-
schappelijk onderzoek de overlevings-
kansen en dagelijkse kwaliteit van 
leven van deze hartekinderen verbe-
teren, zodat ze gewoon kind kunnen 

zijn. 

Wilt u Jorrit Hondorp sponsoren 
en daarmee de Stichting Harte-
kind doneren? Dat kan. Ga naar 
de website www.geef.nl/actie/

survival-voor-een-hartekind. 

 

 

Sponsoractie 2 

Op vrijdag 3 februari schaatst Sem 
Brouwer, leerling uit groep 7, de al-
ternatieve elfstedentocht op de 
Weissensee in Oostenrijk, een 50 kilo-
meter lange tocht. Sem schaatst mee 
om geld in te zamelen voor de Stich-
ting Skate4Air. Deze organisatie 
maakt zich sterk voor onderzoek naar 

de taaislijmziekte Cystic Fybrosis. 

 

 

 

Wilt u Sem Brouwer sponsoren en 
daarmee de Stichting Skate4Air onder-
steunen?  Dat kant. Op de site 
www.skate4air.nl kunt u een donatie 

doen. 

Welkom 1 
In groep 5 verwelkomen we Jamillo 
Kroon.                                                          
We wensen jou, samen met jouw ou-
ders, een heel fijne Sterrenpalettijd 

toe! 

Welkom 2 
Afgelopen week hebben wij een aan-
tal leerlingen van Het Assink kunnen 
verwelkomen in onze groepen. Deze 
leerlingen lopen een korte, maat-

schappelijke stage bij ons op school. 

Jongens en meisjes, van harte welkom 

en veel plezier toegewenst! 

Jarig 
We feliciteren op : 

09-12  Linde Sluiter uit groep 7                   
11-12  Robin ter Maat van Beweeg 
Wijs                                                           
11-12  Willemijn Koenders uit groep 6         
13-12  Yulian Vaags uit groep 3                     
17-12  Melina Wensing uit groep 3                 
17-12  Annemarie Groot Wassink uit 
groep 2A                                                        
17-12  Dani Klein Tuente uit groep 2B      

17-12  Line te Maarssen uit groep 2A 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 

 

 

 

 

 

 

Prietpraat 

De kleuters krijgen de opdracht 
een kerststal met daarin Jozef, 
Maria en het kindje Jezus te knip-

pen en te plakken. 

Als juf aan Ties vraagt waarom hij 
er toch bij heeft getekend, luidt 
het antwoord: "Maar juf, dat zijn 
ballonnen. Het is feest omdat het 

kindje Jezus is geboren". 

http://www.geef.nl/actie/survival-voor-een-hartekind
http://www.geef.nl/actie/survival-voor-een-hartekind
http://www.skate4air.nl
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Peuterreport 
Bij de peutergroep hebben we afgelo-
pen weken gewerkt rondom het thema 
Sinterklaas. 
Een superleuke, gezellige en drukke 
periode. Zo leuk om te zien hoe vol de 
kinderen er van zijn of juist niet.  
Samen met de peuters hebben wij het 
lokaal versierd met slingers en zakken 
van Sinterklaas. Ook lagen er in de 
groep neppakjes. Oh, dat is ook span-
nend! 
En er hingen verkleedkleren in de 
groep. Zo heeft Jimi weken rondgelo-
pen in pietenkleren en een pieten-
muts zonder veer. Geweldig! 
 
Tijdens de kringmomenten werd er 
gepraat over Sinterklaas, Zwarte Piet 
en Amerigo. Of over wat er bijvoor-
beeld in je schoentje zat, wat de kin-
deren er zelf in hadden gestopt voor 
Sinterklaas, Zwarte Piet of Amerigo. 
Er werden liedjes gezongen over Sin-
terklaas en de peuters hebben flink 
geoefend met pepernoten tellen. 
Ze mochten om de beurt rollen met 
een dobbelsteen. De ogen op de dob-
belsteen waren het aantal pepernoten 
dat ze in de zak mochten doen. Dat is 
ook nog best lastig, maar door veel 
herhalen ging het elke keer beter. 

Knap hoor! 

De peuters hebben een Sinterklaas 
geknutseld, een stoomboot gemaakt 

en een wortel voor Amerigo geplakt. 

Afgelopen vrijdag hebben de peuters 
meegedaan aan de pietenochtend van 
school. Best spannend in al die ver-
schillende lokalen, maar het ging ont-
zettend goed. 
We hebben met de peuters gedanst op 
pietenmuziek, pepernoten gebakken 
en het bewegen in de speelzaal was 
het allerleukst, lekker klimmen en 

klauteren. 

Gelukkig had de lieve Sint ook nog een 
cadeautje achtergelaten voor de peu-
ters tijdens zijn bezoek aan school. 

Dank u wel Sinterklaas! 

Afgelopen dinsdag hebben de peuters 
afscheid genomen van Sinterklaas. 
Samen hebben wij het lied ‘Dag Sin-

terklaasje’ gezongen. 

Buiten hebben we genoten van het 
koude, maar heerlijke winterweer. 
Zo hebben we samen een wandeling 
gemaakt naar de eendjes en kwamen 
we onderweg een tractor tegen. 
Oh wat een geluk, we gingen even 
kijken en toen mochten de peuters 

ook nog achter het stuur zitten. 

 
Inmiddels is de groep versierd met 
prachtige lampjes en een kerststal. De 

kerstboom is ook prachtig versierd 
door de peuters.  Kom gerust eens 

binnenlopen om te kijken. 

Aankomende weken werken wij over 
het thema kerst. Hierbij lezen wij 
voor uit het boek  “Droomsneeuw” 
van Eric Carle, een ontzettend leuk 

boek.  

Tot het volgende report! 

Groetjes Danielle en Helmi 
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BSO Report 

Afgelopen weken hebben we tal van 
activiteiten gedaan. Tijdens de koude 
dagen hebben we ons prima kunnen 
vermaken. Binnen hebben we diverse 
stoeispelen en gezelschapsspelen ge-
daan. En natuurlijk geknutseld! Na het 
fruit eten kregen de kinderen lekkere 
warme chocolademelk, hmmmm…!! En 
dit natuurlijk in combinatie met pe-

pernoten, lekker hoor!  

Als de dagen kouder worden en het 
weer natter, is het ook wel eens leuk 
om er even op uit te gaan. En waar 
kan dat beter dan bij de Hof van Eck-

berge?! 

Tevens hebben we als het mooi weer 
was natuurlijk buiten gespeeld. Samen 
met de frisbees spelen. Kijken wie het 
verst kan komen! Of met zijn allen 
lekker fruit schillen en daar dan een 
lekker sapje van maken! Wel gek om 
dat van fruit te maken, maar super-
lekker! 
 
Ook op onze locatie zijn Sinterklaas 
en zijn pieten langs geweest. Toen wij 
afgelopen maandag de BSO binnen 
kwamen wandelen, troffen wij een 
opgerold gedicht aan. Daarnaast kre-
gen we de opdracht om twee pakjes 
te vinden, die verstopt lagen in de 
grote speelruimte. Na een tijdje zoe-
ken werden beide pakjes gevonden en 
was het tijd om ze te openen. In het 
gedicht had piet al door laten scheme-
ren dat de cadeautjes dit jaar minder 
geschikt waren voor de voetballers. 
Ook stond er dat, zodra de kinderen 
de cadeautjes hadden uitgepakt, ze 

een dans mochten doen.  

Nadat we de cadeaus samen hadden 
uitgepakt, was de hint van het dansen 
duidelijk. We kregen namelijk twee 
sets discoverlichting, gaaf! Komende 
tijd zullen de ouders/verzorgers de 
kinderen dus aantreffen op discotheek 

het Sterrenpalet! 

Nu Sint & Piet weer terug zijn naar 
Spanje is het tijd voor de kerst. De 
kerstboom staat al, maar moet nog 
wel leuk worden aangekleed. Dit zul-
len we samen met de kinderen gaan 
doen de komende weken. Ook zal er 
nog geknutseld worden om deze BSO 
helemaal in kerstsfeer te krijgen, wij 

hebben er zin in!!! 

 

Tot de volgende BSO report! 

Groetjes, 

Danielle, Helmi, Ineke, Rogier en Ro-

bin 

 

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet de 
uitnodiging voor de Herdertjes-

tocht.  


