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Dit ben ik! 

Je herkent mij aan mijn ogen,                  
Aan mijn neus en aan mijn haar.                   
De manier waarop ik loop                         

En hoe ik in de verte staar. 

 

Je herkent mij aan mijn houding,               
Mijn gebaren, mijn gedrag                              
Hoe ik fluit tijdens het douchen,                     

Hoe ik praat en hoe ik lach. 

 

Je herkent mij aan mijn kleren,                   
Aan mijn schoenen, aan mijn jas.                  
Aan mijn fiets en mijn horloge.                     

Aan de boeken in mijn tas. 

Aan de rommel op mijn kamer.                     
Aan het eten dat ik eet.                                 
Aan de doodgewone dingen,                             

Die ik zelf misschien niet weet. 

 

Ik ben ik. Ik mag er wezen!                            
Míjn ideeën, míjn muziek.                                  
Jij en ik, wij zijn bijzonder.                                

Wij zijn allemaal uniek. 

 

Nieuws Mijn 

School 
 Het is vanaf nu mogelijk om bijlagen 

mee te sturen met nieuwsberichten, 
agenda-items en postvakberichten. 
Alle gebruikelijke bestandstypes zijn 
mogelijk, bijvoorbeeld worddocu-
menten, excelbestanden, pdf’s en 

powerpointpresentaties.  

 In de nieuwe versie van Spoedbe-
richten kunnen we voortaan meer 
tekst verwerken, waardoor de bood-
schap iets duidelijker kan worden 

geformuleerd. 

 Binnenkort (eind deze maand/begin 
volgende maand) komt de App van 
Mijn School beschikbaar. De app-
functies worden op dit moment uit-

gebreid getest. 

 

Afscheid juf 

Natascha 

Na een lange periode van afwezigheid 
zal juf Natascha m.i.v. maart afscheid 

nemen van VCO. 

Dat betekent dat zij niet meer op het 
Sterrenpalet zal komen werken. Bij 
deze willen wij Natascha bedanken 
voor alle tijd en inzet die zij in het 
werk op het Sterrenpalet heeft gesto-
ken. Wij wensen haar, samen met haar 

gezin, alle goeds voor de toekomst! 

 

 

 

 

In 
gesprek over 
gezonde leef-

stijl 

Tijdens de 10-minuten gesprekken op 
14 februari kunt u een heerlijk kopje 
koffie of thee drinken in de hal van het 

Sterrenpalet aan de Huenderstraat. 

Monique L’Hoir van GGD Noord- en 
Oost-Gelderland   heet U welkom, ook 
namens Leef Wijs, om u te informeren 

over een gezonde leefstijl. 

Monique (werkzaam geweest in het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, Wage-
ningen Universiteit en TNO)  coördi-
neert en ontwikkelt Leef Wijs-

producten. 

Samen in gesprek over gewoon (op) 

voeden…… 

Hoe gewoon is gewoon…….? 

Bedenkt U alvast een vraag voor 

haar??? 

Graag tot dinsdag…                        

Hartelijke groet  

Marlie Telgenkamp en Monique l’ Hoir 
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Rapporten  
Komende donderdag krijgen de kin-

deren hun rapporten mee naar huis.  

Het zou fijn zijn als deze indien moge-
lijk vóór de voorjaarsvakantie weer op 
school ingeleverd kunnen worden zo-
dat we ze hier kunnen bewaren voor 
het volgende schooljaar. Mocht de 
week van de voorjaarsvakantie nog 
nodig zijn om het rapport aan iemand 
te kunnen laten zien, dan begrijpen 
we dat. Dan zien we het graag na de 
vakantie zo spoedig mogelijk weer 

terug op school. Alvast bedankt! 

 

10 minuten ge-
sprekken  
Op dinsdag 14 februari en woensdag 
15 februari vinden de 10-minuten-
gesprekken plaats. Inmiddels heeft u 
hiervoor een uitnodiging ontvangen 
van de leerkracht(en) van uw kind
(eren) via Mijn School. Aanmelden kan 
nog t/m vandaag. 
 
 

Ouderbetrok-
kenheidsonder
zoek 
U kunt vandaag nog het door De 
School & Innovatie Groep opgestelde 
ouderbetrokkenheidsonderzoek invul-
len. 
Hopelijk ziet u, net als wij, het belang 
in van deze onderzoeken! 
 
 

Volleybaltoer-
nooi 
Op woensdag 22 februari is het vol-
leybaltoernooi. Van onze school doen 
er 6 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. Het is handig 
om ook nog iets te eten en/of drinken 
mee te nemen voor in de sporthal. 
Natuurlijk zijn er ook supporters nodig 
langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen? 
Het toernooi begint om 13.30 uur in 
de Pickerhal en is rond 17.00 uur weer 
afgelopen. 
 
 
 
 

Telefoonboe-
kenverzame-

ling  
Er is hard gewerkt om 
zoveel mogelijk tele-
foonboeken te verza-
melen. Het was span-
nend welke groep zou 
winnen. Maar de kinderen van groep 7 
hebben gewonnen met maar liefst 71 

telefoonboeken!! 

Allemaal heel hartelijk bedankt voor 

het verzamelen!! 

De volgende papiercontainer, waar 
o.a. deze telefoonboeken inkomen, 

komt op 15 maart. 

Terugblik info-
uur juf Marit 
Dinsdag 31 januari was er een info-uur 
voor alle ouders van de kleutergroe-
pen. Deze avond werd georganiseerd 
door Marit (vanuit haar opleiding Ma-
ster SEN) en het hoofdthema was 
"begrijpend luisteren bij kleuters".  
Het was fijn dat er zoveel stoelen 
bezet waren! Allemaal bedankt voor 
uw komst! 

 
 
 
 
 

Top Art en 

groep 4 
Op woensdag 8 februari hebben een 
paar kinderen van groep 4 een bezoek 
gebracht aan Top-Art. Deze winkel (in 
het centrum van Eibergen) wordt ge-
rund door mensen met een beperking. 
In de ruimte van de winkel is een spe-
ciale plek ingericht voor de schenke-
rij. Hier hebben Liam, Lena, Aboud en 
Robin genoten van het voorlezen van 
mevrouw Rina Naber. Zij is een ge-
pensioneerde leerkracht met jarenlan-
ge onderwijservaring. Ook enkele me-
dewerkers van Top-Art hebben mee-
geluisterd! Wat fijn om op deze ma-
nier elkaar te leren kennen en te 
waarderen! Deze activiteit zal elke 3 
of 4 weken plaatsvinden zodat alle 
kinderen van groep 4 aan de beurt 
komen! Ook nu blijkt maar weer: 

voorlezen is een feest! 



Terugblik    

koffie-inloop 
Afgelopen maandag 6 februari was de 
koffie-inloop op de locatie Beuken-

laan.  

De volgende koffie-inloop vindt plaats 
op maandagmorgen 6 maart, van 
8.15—9.15 uur op de locatie Huender-
straat. U bent hiervoor van harte uit-

genodigd! 

 

Eieractie  
Even ter herinnering: 

We houden weer een eieractie.  

In de periode vóór Pasen kunt u op 
school doosjes eieren bestellen (voor 
u zelf, maar misschien ook voor fami-

lie of vrienden).  

In maart krijgen de leerlingen hier-
voor een formulier mee waarop u kunt 
aangeven hoeveel doosjes eieren u 

wilt bestellen.  

De opbrengst van de eieractie zal on-
der andere worden gebruikt voor de 
organisatie van de schoolreisjes, zodat 
de kosten voor de ouders niet verder 

zullen stijgen.  

We willen jullie vragen om lege eier-
dozen te bewaren, zodat we deze 
kunnen gebruiken om alle eieren in te 
pakken. Deze kunnen worden ingele-

verd bij Mark.  

Alvast bedankt voor jullie medewer-

king!  

De ouderraad.  

 

Sponsoractie  
In het Letterpalet 9 van december be-
steedden wij al aandacht aan de spon-
soractie van Sem Brouwer, leerling uit 

groep 7. 

Hij heeft op 3 februari deelgenomen 
aan de alternatieve elfstedentocht op 
de Weissensee 
in Oostenrijk. 
Sem heeft de 
50 kilometer 
lange tocht vol-
bracht. Hij 
kwam na 4 uur 
38 minuten en 
15 seconden 
over de finish! 
Knap gedaan 

Sem! 

Sem heeft hier-
mee 1229 euro 
sponsorgeld opgehaald voor de Stich-
ting Skate4Air. Deze organisatie 
maakt zich sterk voor onderzoek naar 

de taaislijmziekte Cystic Fybrosis.  

 

Even voorstel-

len 
Hallo. Graag wil ik mij 
even voorstellen. Mijn 
naam is Petra Verbaan. Ik 
ben derdejaars student 
van de opleiding onder-
wijsassistent op het 

Graafschap College in Groenlo.  

Ik mag stage lopen in groep 1/2a. Ik 
ben begonnen op 6 februari en tot 10 
april ben ik elke maandag en dinsdag 
aanwezig. Vanaf 10 april tot 30 juni 
ben ik elke schooldag aanwezig op 

school.  

Ik hoop een gezellige en leerzame tijd 

bij jullie te hebben! 

 

Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet 1 bijla-
ge, te weten een flyer van VCO Kin-

derdomein. 

 

 

 

 

 

 

Terugblik na-
schoolse sport-

activiteit 
Op 6 februari was er een naschools 
sportuurtje gepland voor de leerlingen 
van de locatie Huenderstraat:  10 tel-

len in de rimboe. 

Dat dit erg gezellig was, blijkt wel uit 

de foto’s: 

 

 

 

 

 

Foto’s 
met dank 
aan de 
moeder 
van Tess-

Jade 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

11-02  Merrin Kluivers uit groep 8                 
18-02  Julia Wensing uit groep 4                  
19-02  Mathijs Drenth uit groep 7                   
20-02  Leron Knippers uit groep 3                  
21-02  Djazmine Stooker uit groep 5              

24-02  Marien Zuthof uit groep 3 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  
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Even in uw 
agenda note-

ren...  
 Op dinsdag 7 maart nemen wij – 

samen met de Juliana – deel aan 

Streetwise. 

 Op woensdag 22 maart zijn alle 
kinderen de hele dag vrij i.v.m. 

een studiedag van ons team.  

 Dinsdag 11 april informatieavond 
inzake de stand van zaken betref-
fende de fusie. Deze vindt plaats 

in de Huve in Eibergen  
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BSO Report 
Winterpret. Afgelopen weken stond 
onze BSO in het teken van de winter. 
Moeder natuur heeft daar een mooie 
bijdrage aan geleverd. Fantastisch, 
wat een genieten van sneeuw en ijs 
samen met de kinderen! 
Het stond weer vol in het teken van 
sneeuwballengevechten en sleetje 

rijden bij de BSO. 

Wat is het leuk om te zien hoeveel 
plezier de kinderen hiermee kunnen 
hebben! Helaas is het maar een korte 
periode in het jaar en moeten we 
weer wachten op een nieuwe lading 

verse sneeuw! 

Ook zijn we weer druk geweest met 
Beweeg Wijs! 
Er zijn weer verschillende spellen 
georganiseerd binnen en buiten de 
BSO. 
Deze week hebben we jagerbal, ban-
denspel en hockeyen gedaan. 
Centraal staat dat iedereen mee mag 
doen en het is gaaf om te zien dat 
soms de jongere kinderen de oudere 
kinderen aansporen om mee te doen! 

Dat moeten we hebben! 

We zijn ook begonnen aan een nieuw 
thema op de BSO: ‘Wat wil ik later 
worden?’ De kinderen zijn bezig om 

onze themawand vol te maken met 
allerlei beroepen die zij later willen 
uitoefenen. Natuurlijk hadden we hier 
ook een passend spel bij: Het Beroe-
penspel! 
Eén kind staat op het podium en 
beeldt een beroep uit zonder te pra-
ten. De andere kinderen mogen ook 
op het podium komen wanneer zij 
denken te weten welk beroep er 
wordt uitgebeeld. 
Bijna alle beroepen kwamen voorbij. 
Van beeldhouwer tot professioneel 

zwemmer! 

De aankomende voorjaarsvakantie 
staat in het teken van Expeditie Ro-
binson. Zie hiervoor de bijlage bij 
deze nieuwsbrief.  
Er ligt al een geweldig programma 

klaar op de groep. 

Tot het volgende 
report! 
 
Groetjes, 
Ineke, Helmi, Robin,  

Rogier en Danielle 

Peuterreport 

Bij de peutergroep hebben we afgelo-
pen gewerkt over het thema 
‘Droomsneeuw’. 
Dat is de titel van een boek dat mooi 
aansluit bij het winterse weer. 
Op de thematafel staat de boerderij 
van de boer, en zijn stal met dieren 
bedekt onder een dikke deken van 
sneeuw. 
De peuters gaan er ’s morgens vaak 
eventjes naar kijken en spelen met de 
vijf dieren: het paard, het varken, de 
koe, de kip en de haan. 
Doordat wij het boek al regelmatig 
aan de peuters hebben voorgelezen, 
kunnen ze het zelf inmiddels ook al 
dromen. 
Ze weten al precies wat er komen 
gaat. Heel leuk om te zien hoe het 
leesmoment dan verandert. 
Wij hoeven alleen de prenten te laten 
zien en de peuters vullen de tekst in. 
Knap hoor!! 
 
Tijdens de kringmomenten worden er 
spelletjes aangeboden die aansluiten 
bij het boek. 
Zo toveren wij één van die dieren weg 
die verstopt is onder een dikke deken 
van sneeuw. 
Om de beurt krijgt een peuter dan de 
beurt om te raden welk dier er  is 

weggetoverd. 
Ook oefenen wij met tellen. Hoeveel 
dieren staan er in de stal, hoeveel 
dieren hebben wij weggehaald en 
hoeveel dieren zijn er overgebleven? 
Samen zingen wij liedjes over de die-

ren en doen we de dierengeluiden na. 

Aan tafel knutselen de peuters een 
stal met dieren, bedekt onder een 
dikke deken van sneeuw. 
Ook verven de peuters samen grote 
sneeuwpoppen, die inmiddels op de 

ramen hangen. 

Buiten hebben we genoten van het 
koude maar heerlijke winterweer. 
Samen met de kleuters hebben wij 
een prachtige sneeuwpop gemaakt. 
Leuk om te zien hoe het tijdens de 
buitenspeelmomenten mooi samen 
komt. Broertjes en zusjes kunnen op 
deze manier ook samen spelen en dat 
maakt de overstap naar de basisschool 

nog een stukje makkelijker. 

Afgelopen anderhalve week stond in 
het teken van de voorleesdagen. 
Het boek dat hierbij centraal stond 
heette: De Kleine Walvis. 
Wij hebben voorleeskampioen Stefan 
van Velden (groep 8)  uitgenodigd om 
op de peutergroep te komen voorle-
zen over de Kleine Walvis. Dit was een 
heel leuk moment samen met de peu-

ters. 

Aan tafel knutselden de peuters als 
groepsopdracht samen een grote wal-
vis met schuursponsjes. 
Ook werden er walvissen geverfd van 
wc-rolletjes. 
In de zand-/watertafel staan leuke 
knutselwerkjes van De Kleine Walvis 
in de zee. 
Kom gerust eens binnen lopen om te 
kijken naar al deze leuke, creatieve 

en prachtige werkjes. 

Wij verwelkomen Elys bij ons op de 
peutergroep. Zij komt op dinsdag- en 
vrijdagmorgen bij ons spelen en leren. 
Wat fijn en leuk dat je bij ons in de 
groep komt, Elys!   
Wij wensen jou een hele fijn, gezelli-

ge tijd bij ons toe! 

Tot het volgende report, 
groetjes Danielle en Helmi 


