
Hierbij ontvangt u de vernieuwde versie van onze 2-wekelijkse nieuwsbrief! 

Zoals u ziet: een heel nieuwe nieuws-
brief! Dit schooljaar hebben we een 
nieuwe start gemaakt als nieuw Ster-
renpalet! En daar hoort een nieuwe 
nieuwsbrief bij! Maar niet alleen dat… 
na al enige kennismakingen in het afge-
lopen schooljaar, zijn we nu echt met 
en bij elkaar. Tenminste… zijn we één 
kindcentrum met één naam. Maar nog 
wel op vier locaties. Sommige leer-
krachten zijn veranderd van locatie, 
sommige ouders en kinderen gaan ook 
naar een andere plek voor hun groep… 
tot het nieuwe gebouw klaar is: dan 
zijn we écht állemaal bij elkaar. Daar 
kijken we naar uit! Zoals u in het bouw-
verslag in deze nieuwsbrief zult lezen 
en op de foto’s daarbij ziet, schiet de 
bouw heel erg op! Steeds meer zien we 
voor ons hoe het allemaal wordt en 
treffen we de eerste voorbereidingen 
voor de verhuizing, de opening, enzo-

voort.  

 

En intussen leren we elkaar kennen. 
Ons jaarthema is: ‘Wie ben ik en wie 
ben jij?’. Bij de start van het schooljaar 
vulden kinderen hun eigen paspoort in, 
ook met u. Er was tijd om kennis te 
maken met elkaar, de leerkracht(en) en 
de groep. Wat was het leuk dat er zo-
veel ouders waren! Daarna volgden in 
de eerste week voor de groepen 4 t/m 
8 de startgesprekken, zoals we die op 
de Julianaschool kenden, waar de ken-
nismaking van u als ouders (eventueel 
met uw zoon/dochter) een vervolg 

kreeg. Fijn dat u er was!  

Dit hele jaar zullen we de vraag cen-
traal stellen: ‘Wie ben ik en wie ben 
jij?’. Elkaar kennen is de basis om er 
samen een mooi jaar van te maken, 
met hopelijk heel veel mooie momen-

ten, tot mooie herinneringen! 

Van harte een bijzonder (en) goed jaar 

gewenst, voor u en uw kind(eren)!  

Zoals u weet, staat op a.s maandag 10 september de groepinformatieavond gepland. 
Dan brengen we u graag op de hoogte van de gang van zaken in de groep(en) van uw 

kind(eren).  

De uitnodiging hiervoor heeft u via Mijn School ontvangen en kunt u daar ook terug-

vinden onder Documenten. 

We hopen op uw komst!  

IKC het Sterrenpalet 

Huenderstraat 51 

7151 DB Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 

www.sterrenpaletvco.nl 
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Het slot van het vorige stukje (Van harte 
een bijzonder (en) goed jaar gewenst, 
voor u en uw kind(eren)!) was ook de 
wens die we deden aan het begin van de 
studiedag van het team, de laatste don-
derdag in de vakantie, als start van het 
schooljaar. Met 26 mensen, zowel van 
school als de opvang, waren we bij el-
kaar. Het was de startdag van de trai-
ning voor de invoering van PBS (Positive 
Behaviour Support). Deze duurt drie 
jaar. Elk jaar hebben we hiervoor twee 
trainingsdagen (waarvan één in de laat-
ste week van de zomervakantie). Daar-
naast is er een ‘PBS-team’, dat bestaat 
uit 5 afgevaardigden uit het team en de 
PBS-coach. Dit team vergadert elke 
maand en zorgt ervoor dat PBS op de 
juiste tijd en manier ingevoerd wordt. 
De ‘methode’ is gericht op een positieve 
en duidelijke leer- en werkomgeving, 
vanuit een positieve benadering. Samen 
stellen we (voor de nieuwe school en 
opvang in het nieuwe gebouw) eenduidi-
ge regels en afspraken op. Die zijn geba-
seerd op de waarden die wij belangrijk 

vinden. Allemaal eens hierover ontdek-
ten we op de studiedag onze waarden 
voor ons nieuwe Sterrenpalet: veilig-
heid, vertrouwen en verantwoordelijk-
heid! Dat zijn de begrippen die de basis 
zijn voor een optimale ontwikkeling, en 
ervoor te zorgen dat… elk kind mag 

schitteren!  

U zult er dit jaar nog meer van horen, 
want graag betrekken we u als ouders 
ook bij deze ontwikkeling. Als school en 
ouders samen bereiken we het meest! 
Op 30 januari is er een info-uur over 
PBS. Onze trainer, Monique Baard, wil u 
dan hierover het nodige vertellen. No-

teert u deze avond alvast voor uzelf?  

Op maandag 8 oktober staat het eerste 
info-uur gepland. Deze is wat anders van 
opzet dan de info-uren tot nu toe. Want 
u bent vast benieuwd hoe het nieuwe 
gebouw er van binnen uit ziet. We willen 
u de gelegenheid geven om een kijkje te 
komen nemen. Vanaf 19.00 uur is de 
deur daarvoor geopend. Tot 19.30 uur is 
er gelegenheid om alle ruimtes te bekij-
ken. Als het lukt, willen de ouderraad, 
medezeggenschapsraad en oudercommis-
sie (van de opvang) na een kopje koffie/
thee om 19.30 uur, u daar ook verslag 
doen van het afgelopen schooljaar. En 
zullen zij zich daarbij ook voorstellen 
aan iedereen. Verder is er rond de koffie 
en thee… tijd voor kennismaking en ont-

moeting met elkaar! Van harte welkom!  

 

 Catherine Nakulima is ons sponsorkind 
van de organisatie UCCF.  Catherine 
woont in Oeganda samen met haar oma. 
Elke maandag kunnen de kinderen geld 
voor Catherine meenemen.  In de klas 
staat een spaarpot waar ze het geld in 
kunnen doen. Helpt u samen met uw 
kind ook mee om Catherine een mooie 
toekomst te geven? Bijgevoegd de laat-

ste brief van haar aan ons. 

 

 

 

Na de hercontrole is gebleken dat de 
locaties aan de Ketterinksteeg en Beu-
kenlaan luisvrij zijn, maar aan de Huen-
derstraat niet. Aan de Huenderstraat 
wordt komende maandag 10 september 
een hercontrole gedaan. Wilt u hier re-
kening mee houden door vlechten en gel 
in het haar van uw kind(eren) te beper-

ken? Bij voorbaat dank!  

Iedereen willen we vragen om ook tussen 
de controles door alert te blijven en uw 
kind wekelijks te controleren. Mocht u 
luizen of neten ontdekken bij uw kind, 
dan horen we het graag om de nodige 
acties te doen en uitbreiding van luizen 
te voorkomen. Op die manier houden we 
de school en opvang zoveel mogelijk 

luisvrij.  

Mocht u vragen hebben over luizen, dan 
vindt u op Mijn School onder Documen-
ten een handig document waarin u infor-

matie hierover vindt.

 

 

 

 

Op zijn 66e verjaardag, op dinsdag 2 
oktober, neemt Klaas Snijder afscheid 
van onze school. Klaas is 48 jaar (!) 
conciërge geweest op onze scholen en 
heeft op alledrie de locaties (de Willem 
Sluiterschool, de Driesprong en de Juli-
anaschool) gewerkt. Het liefst vertrekt 
Klaas ‘met stille trom’, maar toch wil-
len we er graag een speciale afscheids-
dag van maken. Ook voor u als ouders is 
er gelegenheid om afscheid van hem te 
nemen. Om half 3 staat de koffie en 
thee klaar en kunt u hem de hand druk-
ken. We wensen Klaas nog fijne laatste 
werkweken met daarna een goede en 

mooie afscheidsdag!  
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De vakantie is weer voorbij en iedereen 
heeft weer nieuwe energie. De bouw aan 
de Prins Bernhardstraat is in de bouwvak
-vakantie “gewoon” gestaag doorgegaan. 
Elke dag waren er gemiddeld 8 personen 

aan het werk. 

We zijn met name met de binnenafwer-
king, wanden en plafonds flink opge-
schoten en ook de schilders en behan-
gers zijn al volop bezig. Het dak van de 
nieuwbouw is inmiddels helemaal dicht 
en ook de grote koel- en warmtemachi-

nes zijn geplaatst. 

Voor de aankomende week wordt de 
vloer gelegd in het nieuwe gedeelte. 
Ook wordt het glas geplaatst in de grote 

gevelpui van de nieuwbouw. 

Dus zo langzamerhand is het gebouw 

rondom dicht, op enkele details na. 

De fundatie voor de grote luifel is in de 
vakantie gemaakt en weer aangevuld 
zodat de staalconstructie die hier op 
komt te rusten binnenkort gemonteerd 
kan worden. Dan zal het aanzicht van de 
nieuwe school weer iets completer eruit 

zien. 

  

Groeten van de bouwploeg die mag bou-

wen aan deze mooie school 
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Na de hercontrole is gebleken dat de 
locaties aan de Ketterinksteeg en Beu-
kenlaan luisvrij zijn, maar aan de Huen-
derstraat niet. Aan de Huenderstraat 
wordt komende maandag 10 september 
een hercontrole gedaan. Wilt u hier reke-
ning mee houden door vlechten en gel in 
het haar van uw kind(eren) te beperken? 

Bij voorbaat dank!  

Iedereen willen we vragen om ook tussen 
de controles door alert te blijven en uw 
kind wekelijks te controleren. Mocht u 
luizen of neten ontdekken bij uw kind, 
dan horen we het graag om de nodige 
acties te doen en uitbreiding van luizen 
te voorkomen. Op die manier houden we 
de school en opvang zoveel mogelijk luis-

vrij.  

Mocht u vragen hebben over luizen, dan 
vindt u op Mijn School onder Documenten 
een handig document waarin u informatie 

hierover vindt. 

 

Er zijn vorige week groepsfoto’s gemaakt 
van alle groepen in hun nieuwe samen-
stelling. Omdat nog niet alle ouders de 
daarvoor benodigde (wettelijk verplich-
te) toestemming hebben verleend, kun-

nen wij deze niet vrijgeven.  

Op Mijn School vindt u op het prikbord 
deze link: https://goo.gl/forms/
AiLuBKPoyxkRwcH03. Als u de link vanaf 
het prikbord wilt gebruiken, moet u deze 
eerste kopiëren en vervolgens plakken in 
uw browser. Vervolgens dient u een aan-
tal vragen te beantwoorden met ja of 
nee. Het is maar een paar minuten werk. 
De toestemming hoeft u slechts per gezin 
in te vullen en is voor alle schooljaren 
geldig. Mocht u toch een andere mening 
hebben gekregen, dan kunt u de verkla-
ring opnieuw invullen. Het laatst ingevul-

de exemplaar is geldig.   

 

Denkt u eraan de ouderbijdrage voor het 
schoolkamp van uw kind(eren) te beta-
len? Een link hiervoor vindt u onder Do-

cumenten op Mijn School. 

Bij voorbaat dank! 

 

 

Wij willen jullie de mogelijkheid bieden 
een Juliana t-shirt te bemachtigen. 
Mocht u hiervoor belangstelling hebben 
dan kunt u deze tegen betaling van 

€5,00 ophalen bij juf Carla of Carolien 
op de loactie 

Ketterinksteeg. 

De t-shirts die 
overblijven 
doneren wij aan 

een goed doel. 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, 
dus beginnen we ook weer met de ver-

keerslessen. 

Op woensdag 12 september is er de 
dode-hoek-les voor de groepen 7 en 8. 
Dan komen er twee gastdocenten die 
een verkeersfilm zullen laten zien en 
uitleg geven bij een vrachtauto om zo 
inzichtelijk te maken wat de dode hoe-

ken zijn. 

Vrijdag 21 september volgt een banden-
plakles voor 
de leerlingen 
van groep 8. 
Ze krijgen 
deze les ter 
voorberei-
ding op het 
naderende 
schoolkamp, 
zodat ze 
weten hoe 
ze een lekke 
band moeten 

plakken.  

Groetjes van de verkeersouders. 

 

 

Een aantal gezinnen hebben de afgelo-
pen week te maken gehad met een over-

lijden.  

We willen iedereen die met een overlij-
den te maken heeft of pas heeft gehad 
heel veel sterkte wensen voor nu, maar 

zeker ook voor de toekomst.  

Het team van het Sterrenpalet 

 

 

 

 

 

Het kan zijn dat u de mails (waaronder de 
notificatiemail) van Mijn School in de  
spam-map ontvangt. U kunt dit verhelpen 
door het e-mailadres aan uw contacten 
toe te voegen en de mail vervolgens als 
“geen spam” aan te vinken. Als het goed 
is, ontvangt u de mail daarna gewoon in 

uw postvak. 

Een ander probleem waar wij tegen aan 
lopen in Mijn School is dat de contactge-
gevens in volstrekte willekeur bij de ou-
ders worden neergezet. In de praktijk kan 
dit betekenen dat er contact wordt ge-
legd met opa/oma in plaats van met de 
ouders. De HelpDesk van Mijn School is 
hiermee bezig. Wij kunnen op dit moment 
helaas niets aan deze situatie veranderen 

en vragen u om geduld en begrip. 

Als u problemen met Mijn School onder-
vindt, neemt u dan contact op met Mir-
jam Lefering (admin@sterrenpaletvco.nl). 

Zij zal u verder helpen. 
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Ook in dit nieuwe schooljaar zijn we 

weer begonnen met Beweeg Wijs.  

De speelpleinmethode van Beweeg Wijs 
is er op gericht een plek te creëren waar 
elk kind op het Sterrenpalet zich veilig 
voelt om te spelen. Niet voor iedere 
leerling is het even gemakkelijk om te 
spelen op het schoolplein. Binnen de 
school wordt veel structuur geboden, 
maar zodra de leerlingen op het speel-
plein gaan spelen, valt deze weg. Elke 
leerling heeft behoefte te spelen en 
gedurende een schooldag zijn er 
verschillende momenten waarop de leer-
lingen buiten op het plein kunnen spe-
len. Om deze momenten voor elk kind 
prettig te laten verlopen heeft Beweeg 
Wijs in samenwerking met Erik Boot 
(gedragsdeskundige) de speelpleinme-
thode ontwikkeld. Het doel van deze 
methode is kinderen meer te laten 
bewegen, beter te laten spelen en de 

kans te vergroten dat kinderen voldoen 
aan de Nederlandse Norm voor Gezond 
Bewegen (NNGB). Daarnaast is uit di-
verse onderzoeken gebleken dat, door 
gedurende een dag meer 
beweegmomenten te creëren, dit ten 

goede komt van de leerprestaties.  

Op ons IKC krijgt Beweeg Wijs vorm door 
combinatiefunctionaris Robin ter Maat. 
Hij werkt meerdere dagen op ons IKC en 
geeft instructielessen aan de groepen 1 
t/m 8. Tijdens deze instructielessen 
worden de kinderen voorbereid op het 
geven van instructies en spelen de spel-
letjes die zij in de pauze kunnen ver-
wachten. Daarnaast krijgen de peuters 
en de kinderen van de BSO ook Beweeg 
Wijs, zo maken we de doorgaande lijn 

op ons IKC compleet. 

 

Op zaterdag 26 augustus hebben een 
aantal ouders diverse pleinwerkzaamhe-
den verricht. Allemaal heel hartelijk 
dank voor jullie tijd en inzet, waardoor 

de schoolpleinen zo netjes blijven!   

 

 

Sportfederatie Berkelland organiseert 
wekelijks 2 sporturen voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Iedere dinsdag kunnen 
kinderen terecht in of in de buurt van de 
Pickerhal. Opgave hiervoor is niet nodig 

en de kosten per deelname zijn €1,50 of 

€12,50 voor een Sporturenkaart (10x). 

Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de SFB-facebookpagina en naar de 

bijgesloten flyer. 

 

 

 

 

 

Op 8 september is er van 11.00 tot 
14.00 uur open dag bij Drums and Dance 
in Eibergen. Voor informatie zie bijgeslo-

ten flyer. 

 

 

Op 22 september is er van 12.00 – 18.00 
uur een Buurtfestival op de Ham in Ei-
bergen. Voor meer informatie verwijzen 

wij u naar de bijlage. 
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U vindt onder Documen-
ten de volgende bijla-

gen:  

 brief Catherine  

 flyer Sportfederatie Eibergen 

 flyer Buurtfestival 
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Hallo allemaal! 

Mijn naam is Emily Bisselink. Ik ben 23 
jaar en ik woon in 

Eibergen.  

Ik zit op het Graaf-
schap College in 
Groenlo en ik kom 
tot en met februari 
stage lopen in de 
klas van juf Bea en 

juf Carolien.  

Ik ben er op maandag en dinsdag.  

Ik heb er super veel zin in! 

Groetjes Emily Bisselink 

 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Lisalaura Huurneman en ik 
ben 18 jaar. Ik doe 
de opleiding Zorg en 
Welzijn op het ROC 
van Twente in Hen-

gelo. 

Ik loop stage in 
groep 3 op de maan-
dag, dinsdag en don-

derdag. 

In het kort zijn mijn hobby's: zingen, 

hardlopen en met kinderen bezig zijn. 

Groetjes, Lisalaura Huurneman  

 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Lisan Lubbers. Ik ben 18 
jaar oud en ik woon in Eibergen. 
Ik volg de opleiding onderwijsassistent 
in Groenlo op het Graafschap College. 
Ik zit nu in mijn 
laatste leerjaar. 
Wat ik leuk vind 
om te doen in mijn 
vrije tijd is voet-
ballen, winkelen 
en afspreken met 
vriendinnen. 
Ik kom op de don-
derdag en vrijdag stage lopen in groep 
3/4 t/m eind januari. 

Met vriendelijke groet, Lisan Lubbers

 

 

Beste ouders en kinderen van het Ster-

renpalet,  

Dit schooljaar ben ik op uw school do-
cent muziek en zal de groepen 1 t/m 5 
lesgeven en plezier laten beleven aan 
zingen, bewegen, luisteren en spelen. 
Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Ik 
woon in Borne en geef naast de mu-
zieklessen les aan ’t iemnschelf in Bor-
ne. Als muziekdocent speel ik verschil-
lende instrumenten waaronder piano, 
keyboard, saxofoon, dwarsfluit, gitaar, 
accordeon en ik drum soms. Mijn groot-
ste hobby is het dirigeren van een koor. 
Op dit moment ben ik al bijna 10 jaar 
dirigent van Soul & Gospelchoir Spirit. 
Ik werk het liefst 
met een live 
band en dat kan 
bij Spirit. Daar-
naast werk ik 
met 20 zangers 
en solisten. Voor 
het komende 
schooljaar ben ik 
verbonden aan de Stichting Muziek en 
Kunstwijs en ga ik op verschillende 
scholen in Eibergen lesgeven. Voor mij 
een nieuwe uitdaging en ik zie ernaar 

uit. Tot ziens in het nieuwe schooljaar.  

Muzikale groeten, Elise Hesselink 

 

 

Bij de opvang verwelkomen we Duuk de 
Vos, Boaz van Brummelen, Meike Wen-
sing, Finn Wensing, Brent Koier, Mila Al 
Diab en bij de peuteropvang verwelko-

men we Steffie te Kaat. 

Ook bij de BSO verwelkomen we een 
aantal nieuwe kinderen: Donny de Vos, 
Chris Klein Tuente, Jelle Klein Kranen-
barg, Elin ter Braak, Sam de Haas en 

Naut de Haas. 

Welkom allemaal en heel veel speel- en 

leerplezier! 

 

 

In de zomervakantie hebben een aantal 

gezinnen gezinsuitbreiding gekregen. 

Danischa 
Wijnstra 
(groep 5) 
heeft een 
zusje ge-
kregen. Zij 
heet Jazz-

Lynn.  

Evan 
(groep 5) en Elsa (groep 4) Manzi heb-
ben een broertje gekregen. Hij heet 

Ethan.  

Van harte gefeliciteerd en samen veel 

geluk gewenst! 

 

 

Woensdag hebben we afscheid geno-
men van Mark in groep 8. Mark, jij en 
je ouders bedankt voor wat jullie bij 
ons betekenden en de fijne tijd met 
elkaar! We wensen jullie ook een heel 

fijn en goede tijd op het Simmelink!  

 

 

We feliciteren iedereen die deze week 
en volgende week zijn/haar verjaardag 

viert. 

Allemaal een heel fijne verjaardag toe-

gewenst!  


