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Mijn 
School 

App 
De app van Mijn School is beschikbaar. 
Misschien is het u al opgevallen dat op 
het portaal een extra tabblad met App 

staat in Mijn School? 

In de bijlage leggen wij u uit hoe u 
deze app in gebruik kunt nemen. Deze 
handleiding kunt u ook terugvinden 

onder Documenten. 

 

 

 

 

Uitnodiging 

koffie-inloop 
Op maandag 6 maart is er, van 8.15 – 
9.15 uur een koffie-inloop, dit keer 
weer aan de Huenderstraat. Hiervoor 
bent u allemaal van harte uitgenodigd! 
Het zou leuk zijn om elkaar als ouders 
van de onderbouw en ouders van de 
bovenbouw rond de koffie/thee te 

ontmoeten. 

Voetbaltoer-

nooi 
Op woensdag 12 april is het voetbal-
toernooi. De kinderen uit de groepen 5 
t/m 8 kunnen zich hiervoor opgeven 
bij de leerkracht van hun groep. Dit 
kan tot uiterlijk 7 maart. (Let op: dit 

is direct na de voorjaarsvakantie al!!) 

Alleen de kinderen die zich op tijd 
aanmelden kunnen meedoen! Het toer-
nooi begint om 13.30 uur en zal rond 

17.00 uur zijn afgelopen. 

Het dragen van voetbal-
schoenen is niet ver-
plicht, maar wel han-

dig.   
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ANWB Street-

wise  
Ook wij als school voelen ons verant-
woordelijk voor de verkeersveiligheid 
van uw kind. Daarom hebben wij ANWB 
Streetwise uitgenodigd om op dinsdag 

7 maart naar onze school te komen.  

Streetwise is een praktisch, maar ook 
leuk, leerzaam en uitdagend verkeers-
programma voor alle leerlingen van de 
basisschool.  Professionele instructeurs 
komen een ochtend naar de school en 
geven verkeerstrainingen op maat. Met 
speciaal ontwikkelde lesmaterialen 
zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapa-

den, verkeerslichten, opblaasbare auto-
s en een fietsparcours wordt de prak-

tijk zo veel mogelijk nagebootst. 

De vier onderdelen zijn: 

 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een 
speelse introductie op gevaarherken-
ning, herkennen van verkeersgelui-
den, veilig oversteken, gebruik van 

autogordel en autostoeltje. 

 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Ver-
dere behandeling van gevaarherken-
ning, veilig oversteken en de nood-
zaak van gebruik van de autogordel 

in een autostoeltje. 

 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: In-
vloed van reactiesnelheid, inschat-

ten van de remweg van een auto en 
het juiste gebruik van een veiligheid-

gordel. 

 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: 
Gevaarherkenning, fietsvaardighe-

den en fietsbeheersing. 

Wilt u zien hoe Streetwise in de prak-
tijk gaat? Klik dan op onderstaande link 

en bekijk het filmpje op de site.  

http://www.anwb.nl/streetwise  

We gaan er samen met de kinderen een 
leerzame maar vooral gezellige dag van 

maken!! 

NB: De kinderen van de groepen 5 t/m 
8 moeten deze dag hun fiets meene-

men naar school! 

Expositie 

School en Kerk 
In samenwerking met de werkgroep 
School en Kerk van de Protestantse 

gemeente Eibergen-Rekken  

zijn alle leerlingen van de Juliana en 
het Sterrenpalet aan het werk met het 
thema “Beroepen uit de Bijbel”. De 
werkgroep organiseert jaarlijks een 
activiteit en wil zo op een creatieve 
en eigentijdse manier bezig zijn met 

kerk- en geloofsbeleving bij kinderen. 

Er wordt een prachtige expositie sa-
mengesteld waarin verschillende be-
roepen uit de Bijbel worden uitge-
beeld. Elke groep heeft een beroep 
uitgekozen en is daarmee aan het 
werk gegaan. Tekenen, bouwen, ver-
ven en nog veel meer technieken wor-
den gebruikt om een beroep uit te 
beelden. Het wordt een bonte verza-

meling van kunstwerken! 

Op vrijdag 17 maart wordt de exposi-
tie in de kerk geopend en gaan alle 
leerlingen in groepen naar de Oude 
Mattheüs. Bent u in de gelegenheid en 
heeft u zin om hier bij aanwezig te 
zijn dan bent u natuurlijk van harte 
welkom! De uitnodiging hiervoor ont-

vangt t.z.t. u op Mijn School. 

 

 

 

 

 

Naschoolse 

sportactiviteit 
Op dinsdag 21 maart staat weer een 
naschools sportuurtje gepland voor de 
leerlingen van de locatie Beukenlaan: 

Multibal , dat wil 
zeggen: hockey, 
handbal, voetbal, 
korfbal achter el-
kaar. Je weet al-
leen niet wanneer 
en welke balsport 
er gespeeld 
wordt….dat is de 

verrassing! 

De leerlingen van de groepen  6 t/m 8 
kunnen zich hiervoor opgeven via het 
mailadres jeanet@beweegwijs.nl of 

via Mijn School. 

De activiteit begint om 14:30 uur en is 

om 15:30 uur afgelopen  

 

Oud papier 
Woensdag 15 maart staat de oud pa-
pier-container weer op het school-
plein. Helpt u ook dit keer mee om de 

container goed gevuld te krijgen? 

Alvast bedankt !                            

Minette Onnink 

 

 

 

Pleinwerk-

zaamheden 
Op zaterdag 18 maart staat weer een 
ochtend gepland voor diverse plein-
werkzaamheden verricht. Heeft u 
toevallig twee rechterhanden?  Alle 
hulp is van harte welkom!  U kunt zich 
hiervoor aanmelden via Mijn School. 
Bij het agendapunt kunt u zich hier-

voor opgeven. 

(Als u zich aan het begin van het 
schooljaar al heeft opgegeven via het 
ouderhulpformulier, hoeft u zich niet 
nogmaals op te geven, maar ontvangt 

u een aparte uitnodiging via de app). 

 

Rapporten 
Mocht u het rapport van uw kind(eren) 
nog niet retour hebben gedaan, wilt u 
deze dan na de vakantie aan uw kind
(eren) meegeven zodat wij ze op school 

netjes kunnen bewaren? Dank u wel! 

 

http://www.anwb.nl/streetwise
mailto:jeanet@beweegwijs.nl


Palmpasen-

stokken maken 
Zit je op de basisschool en heb je zin 
om een Palmpasen-stok voor palmzon-

dag te maken? 

Dan ben je welkom op zaterdag 8 
april in de Huve van 14.00 tot ca. 

16.00 uur. 

Als je nog een stok 
hebt, dan mag je die 
meenemen. Ouders 
die willen helpen zijn 
ook van harte wel-

kom! 

Graag opgave vóór 

25 maart.  

Groetjes, Jolanda Rooiman jolanda-
rooiman@hotmail.com tel. 291343  en 
Lianne Zoerink elzoerink@gmail.com 

tel. 842622 

 

Terugblik vol-

leybaltoernooi 
Afgelopen woensdag hebben een aan-
tal teams van het Sterrenpalet een 
sportieve middag gehad bij het 
schoolvolleybaltoernooi. Er zijn geen 
prijzen behaald, maar desondanks zijn 
wij trots op de neergezette presta-

ties. 

Kinderen, coaches en supporters be-

dankt! 

 

 

Op bezoek bij 

de bakker 
Woensdag 15 februari zijn Hugo en 
Iris uit groep 4 naar bakker Oude Hil-
bert geweest voor Leskracht met de 
onderzoeksvraag: 'Hoe wordt brood 
gemaakt?' De bakker had de ochtend 
zeer leuk voorbereid en wat hebben 
Hugo en Iris veel geleerd over het 
brood bakken! Ouders let op: vers 
brood kan nu ook prima bij Iris en/of 

Hugo vandaan komen! 

 

Bedankt 
Emma ter Beke heeft stage gelopen in 
groep 0/1/2A. Helaas is de periode 
voorbij. Wij wil-
len Emma bedan-
ken voor alles 
wat zij heeft 
gedaan in de 
kleutergroep en 
wij wensen haar 
veel succes de 
komende periode, waarin zij examen 

gaat doen voor het VMBO. 

 

Welkom 
Na de voorjaarsvakantie verwelkomen 
we in groep 0B Casper Siemerink en 
Sven Temmink. In groep 0a verwelko-

men we Harm Hartemink. 

Welkom op het Sterrenpalet. We wen-
sen jullie, samen met jullie ouders, 

een heel fijne Sterrenpalettijd toe! 

 

 

 

 

 

Geboren 
Harm Hartemink (hij 
begint na de voorjaars-
vakantie in groep 0A) 
heeft vorige week woensdag een zusje 
gekregen! Zij heet Nienke. We zijn 
heel blij voor Harm en zijn ouders. 
Van harte gefeliciteerd en samen veel 

geluk gewenst! 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

24-02  Marien Zuthof uit groep 3                 
25-02  Jikke Woertman uit groep 1A               
25-02  Roan Scholten uit groep 1A                
25-02  Tijn Scholten uit groep 1B              
25-02  Casper Siemerink uit groep 0             
26-02  Levi Langelaar uit groep 2B              
01-03  Micha Hoekstra leerkracht van 
groep 3                                                          
02-03  Janine den Boer uit groep 3                  
08-03  Thijs Ormel uit groep 7                      
09-03  Ties Iliohan uit groep 5                      
12-03  Lars Weerkamp uit groep 8                  
14-03  Joey Ketterink uit groep 5                 
15-03  Stijn de Jong uit groep 1B                  

18-03  Tjidde Hilhorst uit groep 7 

 

Allemaal 
een heel 
fijne ver-
jaardag 
toege-

wenst!  
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Even in uw 

agenda note-

ren...  

 

 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  

mailto:jolandarooiman@hotmail.com
mailto:jolandarooiman@hotmail.com
mailto:elzoerink@gmail.com
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Hulde aan het 

team! 
Geurt Morren (onze bestuurder, van 
VCO Oost-Nederland) werd vorige week 
gebeld door BNR over het tekort aan 

invallers. Hij schreef er een blog over: 

Ik kreeg de vraag: 'Hoe vaak hebben 
jullie een groep naar huis moeten stu-
ren?' Keurig antwoordde ik: '1 keer'. En 
met dat keurige antwoord deed ik on-
bewust alle leerkrachten van VCO en 
misschien wel alle leerkrachten in heel 
Nederland tekort. Dat is onbedoeld, 

maar niet goed. 

En dan stopt het telefonisch interview. 
Je kunt het niet meer veranderen. Ligt 
niet aan BNR, mensen zijn uiterst 
vriendelijk en correct, maar aan me-
zelf. Ik had ad rem moeten reageren. 
Maar soms reageer je secundair beter 
dan primair. De vraag is niet hoe vaak 
klassen naar huis gestuurd worden, 
maar hoe vaak heeft een team het cre-

atief opgelost dat er geen invaller was. 
Want kinderen naar huis sturen, dat 
doen we niet in het onderwijs. De 
meeste leerkrachten, IB-ers en direc-
teuren zijn zo betrokken, dat zij hun 
vrije dag of ander werk aan de kant 
zetten om er voor de kinderen te zijn. 
Want wij gaan voor maximale ontwik-

kelkansen voor kinderen. 

Na de uitzending belde ik meteen te-
rug. Ik zou door mijn keurige antwoord 
BNR zo maar 'fake-nieuws' kunnen laten 
verspreiden. Ik kreeg meneer Middel 
aan de lijn. Samen spraken we even 
kort door over het verhaal van zojuist. 
Ik vond dat ik de mensen in het onder-
wijs geen recht had gedaan met mijn 
keurige antwoord. Als me gevraagd was 
hoe vaak er geen invaller beschikbaar 
was en de school het creatief heeft 
opgelost, zodat kinderen niet naar huis 
gestuurd hoefden te worden, had ik 65 
keer geantwoord. Hulde aan al die duo-
collega's, directeuren en IB-ers die een 
klas opgevangen hebben, waardoor 
ander werk bleef liggen. Hulde aan 
collega's die de groep opvingen door 

allemaal een aantal extra kinderen in 
de groep te nemen. Hulde aan teams 
die samen de kinderen opvingen. Cha-

peau. 

Misschien moet ik toch maar een cursus 
mediatraining volgen of mag ik net als 

iedereen leren? 

Bij deze dus ook hulde aan het team 
van het Sterrenpalet, omdat -ondanks 
het tekort aan invallers- er nog nooit 

een klas naar huis heeft gehoeven!  

 

Fijne vakantie 
Komende week, van 27 februari t/m 3 
maart, is de school gesloten wegens de 

voorjaarsvakantie. 

Iedereen een fijne vakantie gewenst! 
Op maandag 6 maart hopen we elkaar 

weer terug te zien op school. 

 

Luizencontrole 
Na de voorjaarsvakantie, op maandag 6 

maart, is er weer de luizencontrole. 

Denkt u er aan om geen ingewikkelde 
staarten, vlechten in het haar van uw 
dochter te doen en graag uw zoon zon-
der teveel gel naar school te sturen? Bij 

voorbaat dank. 


