
Fusie op koers 
Aan het eind van dit jaar laten we u 
nog even de ‘stand van zaken’ betref-
fende de fusie weten.                                   
De fusie tussen het Sterrenpalet en de 

Juliana ligt op koers!  

Vanaf augustus zijn verschillende 
werkgroepen onder leiding van de 
projectgroep aan de slag.                                
De leerkrachten hebben in subgroepen 
verkend hoe die nieuwe school er qua 
methoden, werkwijzen en organisatie 
uit zou komen te zien. Daarbij kunnen 
we heel positief vertellen dat er een 
grote eensgezindheid is binnen de 
beide teams. We zien inmiddels de 
beide teams naar elkaar toegroeien. 
Straks zullen ze echt als één team 
moeten gaan functioneren. In de re-
gelmatige gezamenlijke vergaderingen 

gaat dat uitstekend. Er is waardering 
en respect voor elkaar en samen ko-

men de teamleden tot mooie ideeën. 

Niet alles is klaar. Zo zijn er werk-
groepen die nog aan onderdelen als 
veiligheid moeten werken. Die groep 
wordt later opgestart, als er meer 
bekend is over hoe de omgeving van 
de school eruit gaat zien. Ook de 
samenvoeging van medezeggen-
schapsraden en ouderraden komt in 
een latere fase. Daar is nog genoegd 

tijd voor. 

Daarnaast zag u wellicht in de krant 
ook een bericht over de verbouw van 
het Assink College voor de nieuwe 
basisschool. Ook daar zijn we heel blij 
mee. De bouw kan na het besluit van 

de gemeente starten.  
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Voorwoord 

Natuurlijk 
moeten er 
eerst nog voorbereidingen plaatsvinden 
en moeten tekeningen specifiek gema-
akt worden. Het wordt echt een 
prachtlocatie waar de school heel veel 
van haar ideeën kan realiseren. Hoe 

dan ook…… het begint er op te lijken. 

Binnen de projectgroep zal worden 
voorgesteld de formele fusie te laten 
plaatsvinden op het moment dat het 
nieuwe gebouw ook echt klaar is. Dat 
is het meest praktisch voor de beide 
huidige scholen. Het  betekent ook dat 
de kinderen straks vanaf drie locaties 
samen zullen komen op de nieuwe 

locatie.  

We liggen op koers en zullen u in het 
nieuwe jaar op de hoogte blijven 

houden van de  activiteiten. 
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Uitnodiging 
Nieuwjaars-

inloop 
Hierbij nodigt het team u van harte 
uit om op maandagmorgen 9 januari 
op school te komen om samen een 
kopje koffie/thee te drinken, elkaar 
een gelukkig nieuwjaar te wensen en 
om na de vakantie even bij te praten. 
U kunt langs komen (binnen komen) 
tussen 8.00-9.00 uur. De kinderen 
gaan gewoon naar hun eigen klas, 
waar ze hun eigen begin van het jaar 

met elkaar hebben.  

Luizencontrole 
Op maandag 9 januari vindt de 
luizencontrole plaats. Denkt u eraan 
om dan geen ingewikkelde staarten/
vlechten en teveel gel in de haren van 

uw kind(eren) te doen? 

 

Volleybaltoer-

nooi 
Aankomend jaar (2017) organiseert 
Boemerang in samenwerking met de 
Sport Federatie Berkelland weer het 
schoolvolleybaltoernooi voor de 
groepen 5/6 en 7/8. Dit vindt plaats 
op woensdagmiddag 22 februari 
2017 van 13.30 uur tot ongeveer 
17.00 uur. Kinderen die hiervoor 
belangstelling hebben kunnen zich 

hiervoor opgeven bij hun leerkracht. 

Bij deelname aan dit toernooi ver-
zorgt Boemerang tijdens de gymles 
van de groepen 5 t/m 8 een Cool 
Movements Volleybaltraining ter voor-
bereiding op het schoolvolleybaltoer-

nooi. 

 

 

 

Terugblik 
Herdertjes-

tocht 
Woensdagavond vierden we samen 
met de Juliana ons Kerstfeest. We 

liepen de Herdertjestocht.  

Door de hele wijk was er een licht-
spoor uitgezet met kaarsjes die ons de 
weg wezen naar de verschillende 
plekken waar het kerstverhaal werd 
verteld. Zo gingen wij samen op zoek 
naar het kindje in de kribbe. Onder-
weg wezen ook de midwinterhoorn-
blazers ons de weg en vuurkorven 
brachten warmte en gezelligheid. Op 
het plein was er chocolademelk en 
muziek. Kortom: het was een heel 
sfeervolle avond en wij hopen dat 
iedereen dat ook zo heeft mogen 
beleven! Wij willen via deze weg 
iedereen die heeft meegeholpen heel 
hartelijk bedanken! Er waren ontzet-
tend veel vrienden, bekenden, fami-
lieleden, oud-leerlingen van de 
Juliana en het Sterrenpalet in-
geschakeld om dit allemaal mogelijk 

te maken! Heel hartelijk bedankt! 

Op Achterhoekfoto.nl vindt u een 

fotoverslag van deze avond. De link is: 

http://www.achterhoekfoto.nl/
viewer/5245/ruim-400-kinderen-doen-

mee-aan-de-herdertj 

Nieuw op de 

website 
U vindt op de website 
www.sterrenpaletvco.nl nieuwe foto’s 

van: 

● juf Riny 25 jaar bij VCO                     
● de Sinterklaasviering                            

U kunt deze gratis downloaden. 

 

 

Oud papier 
Woensdag 18 januari 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 

 

Schoenmaatjes 
Edukans bedankt iedereen heel har-
telijk voor zijn/haar bijdrage aan de 

schoenendoosactie. 
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Prietpraat 
 

 De kleuters hebben het over 
Jezus en Christus. Eén van de 
kinderen vraagt: ”Wie is Chris-
tus?” Zegt een ander: ”Dat is 
Jezus’ achternaam!” (Jezus 
Christus) 

 Juf vraagt aan de kleuters: 
”Komen jullie vanavond ook naar 
het kerstfeest?” Daarop ant-
woordt een kind: ”Nee hoor, ik 
heb vanavond Herdertjestocht!” 

 

http://www.achterhoekfoto.nl/viewer/5245/ruim-400-kinderen-doen-mee-aan-de-herdertj
http://www.achterhoekfoto.nl/viewer/5245/ruim-400-kinderen-doen-mee-aan-de-herdertj
http://www.achterhoekfoto.nl/viewer/5245/ruim-400-kinderen-doen-mee-aan-de-herdertj
http://www.sterrenpaletvco.nl
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Terugblik   
basketbaltoer-

nooi (bron Tubantia) 

Plezier en strijdlust bij schoolbasket-
ball toernooi van de BC Picker Reds in 

de Pickerhal in Eibergen.  

Woensdag 14 december streden hier 
225 leerlingen van 7 scholen in 30 

teams om de hoogste eer. 

Er werd door de kinderen uit respecti-
evelijk de groepen 5, 6, 7 en 8 met 
veel plezier maar ook met een verbe-
ten strijdlust gespeeld om het Kam-
pioenschap van Eibergen voor het 

schooljaar 2016-2017. 

In het vuur van het spel bleek het voor 
veel leerlingen heel lastig om te vol-
doen aan de belangrijkste basketball-
spelregel 'geen persoonlijk contact'. 
Met name de voetballende kinderen 
maakten dat de scheidsrechters 
moesten ingrijpen bij schouderduwen 
en armgebruik bij vóórkruipen. Al met 
al bleven de wedstrijdjes sportief en 

gezellig. 

De BC Picker Reds hoopt dat vanuit 
deze opbouw (sportintro op de 
scholen én afsluitend toernooi) weer 
een aantal nieuwe jonge leden hun 
weg naar de club zullen weten te vin-
den. Alle kinderen die belangstelling 
voor basketball hebben kunnen vanaf 
2017 gedurende de maanden januari, 
februari en maart helemaal gratis 

deelnemen aan de mini-trainingen van 
de club: iedere woensdag van 17:00 

tot 18:30 u in de Eibergse Pickerhal. 

Na meer dan 60 wedstrijdjes (elk 
deelnemend team speelde tenminste 
4 wedstrijdjes) konden de prijzen 
worden verdeeld in de 4 categorieën. 
Dat verliep niet zonder slag of stoot. 
Zo was de finale in de categorie Meis-
jes & Mix Gp 7/8 buitengewoon span-
nend, zowel voor de spelers als het 
publiek. De beide teams van De 
Schakel waren volledig aan elkaar 
gewaagd, Met nog een paar seconden 
op de klok kwamen de teams op geli-
jke hoogte, waarna De Schakel 4 won 
na vrije worpen. In de categorie Jon-
gens Gp. 5/6 deden de teams van Op 
d'n Esch 1 en 2 in hun onderlinge wed-
strijd niet voor elkaar onder en speel-
den gelijk. De teams stonden aan het 
eind bovenaan met hetzelfde aantal 
wedstrijdpunten. Op d'n Esch 1 werd 
de nieuwe kampioen op basis van een 

beter doelsaldo. 

Schoolkampioen van Eibergen 2017-
2017 werden Sterrenpalet 2 bij de 
Meisjes & Mix Gp 5/6; Op d'n Esch 1 
bij de Jongens Gp 5/6; De Schakel 4 
bij de Meisjes & Mix Gp 7/8 en 
tenslotte Menno ter Braak 4 bij de 
Jongens Gp 7/8. Deze 4 teams resp. 
scholen namen dit jaar de rood-

gouden trofee mee naar huis. 

 

 

 

Kinderkerst-
feest met  

Poppentheater 
Op zaterdagavond 24 december viert 
de PKN Eibergen-Rekken in de Oude 
Mattheüs het Kerstfeest met de kin-
deren! De jaarlijkse viering van de 
gemeente is georganiseerd door de 
jeugdraad en ds. Eveline Struijk- 
Boers. Pianist Henk Busink verzorgt de 

muzikale begeleiding. 

Dit jaar gaat het een bijzondere vier-
ing worden, want Poppentheater Cas-
siopeia uit Amersfoort verzorgt een 
schimmenspel. In een  poppenkast 
met schaduw en licht wordt met pop-
pen het kerstverhaal verteld. De kin-
deren kunnen heerlijk rondom de pop-
penkast op het koor van de kerk zitten 
om te kijken, luisteren en meezingen 
met de voorstelling die ongeveer 20 

minuten duurt. 

Na afloop is er  warme chocolademelk 

of limonade met wat lekkers.  

Wij nodigen iedereen van harte uit! 
Kerstavond zaterdag 24 december om 
19.00 uur in de Oude Mattheüs, Gro-

testraat 50 in Eibergen. 
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Kerstgroet 
Deze week ontvingen wij een kerst-
kaart van Catherine, ons sponsorkind. 

Jarig 
 
We feliciteren op : 
24-12  Gideon B Doshuis uit groep 5              
29-12  Meike Jansen uit groep 1A                  
31-12  Milan de Bruin uit groep 2B       
01-01  Aboud Al Diab uit groep 4                    
03-01  Bryan Versteeg uit groep 5                 
04-01  Kick Waanders uit groep 7               
08-01  Lotte Floors uit groep 2A                 
09-01  Brayen Veldhoen uit groep 0A              
10-01  Kealey Kappert uit groep 2B       

11-01  Alyssa Stegeman uit groep 5 

Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst!  
 

Welkom 
Na de kerstvakantie verwelkomen we 
in groep 0A Brayen Veldhoen, Nauk 
Rhebergen, Dex Goosen, Finn Goosen 

en Stefan te Brake. 

Welkom op het Sterrenpalet en, ook 
samen met jullie ouders, een heel 
fijne tijd bij ons 

op school!  

 

 

 

 

Afscheid 
Vandaag nemen we afscheid van 
Jaimy Geuting. Voor een nieuwe start 
gaat hij naar een andere school. We 
wensen Jaimy een heel fijne en goede 

tijd op de nieuwe school! 

 

 

Fijne vakantie 
Voor nu sluiten we voor 2 weken de 
deuren van school. We wensen jullie 
allemaal een goede vakantie toe! We 
hopen elkaar in gezondheid weer op 

maandag 9 januari te ontmoeten !  


