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Meeleven 
Groot was het verdriet en de verslagenheid toen we –nu bijna twee weken geleden- het 
bericht kregen dat Frans de Vries, de man van juf Annie en de vader van juf Marian, zo 
heel onverwacht was overleden. We hebben dat bericht met de kinderen en u gedeeld. 
Hoe bijzonder was het om te merken hoe er meegevoeld 
werd door iedereen, waar ook bovenstaand gedichtje 

over gaat.  

We willen u heel erg bedanken voor al uw meeleven met 
Annie en Marian en hun familie. Het voelde echt als 
sámen om hen heen te kunnen staan, zoals de kinderen 
dat ook schreven aan Annie en Marian. Dat zullen we ook 
blijven doen, ook in de komende periode, als het gemis 

van Frans zo voelbaar zal zijn.  

Annie en Marian, heel veel Sterkte en Kracht toegewenst 

van ons allemaal! 

Uitnodiging   

koffie-inloop 
Op donderdag 5 april is er, van 8.00 – 
9.00 uur een koffie-inloop, dit keer weer 
aan de Beukenlaan. Hiervoor bent u alle-
maal van harte uitgenodigd! Het zou leuk 
zijn om elkaar als ouders van de onder-
bouw en ouders van de bovenbouw rond 

de koffie/thee te ontmoeten. 

 

 

Voetbaltoernooi 
Op woensdag 11 april is het voetbaltoer-
nooi. Van onze school doen er 6 teams 
aan mee (2 meisjesteams en 4 jongens-
teams).                                                    
De kinderen die hieraan meedoen, mogen 
hun brood op school eten, daarna vertrek-
ken we om 12.45 uur gezamenlijk op de 
fiets. Het is handig om ook nog iets te 
eten en/of drinken mee te nemen voor 
bij het toernooi.                                         
Het toernooi begint om 13.30 uur en zal 
rond 17.00 uur zijn afgelopen. Het dragen 
van voetbalschoenen is niet verplicht, 
maar wel handig.                                             
Natuurlijk zijn er ook supporters nodig 

langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen? 

Info-uur inzake 
volgend school-

jaar 
Zoals u in weet, staat op donderdag 12 
april om 19.30 uur het info-uur gepland. 
Dan brengen we u graag op de hoogte van 
het formatieplan voor zover bekend voor 
volgend schooljaar en de ontwikkelingen 
n.a.v. de fusie die m.i.v. 1 augustus 
plaats zal vinden.  Vanaf 19.15 uur staan 
de koffie en thee klaar bij De Klok in Ei-

bergen. We hopen op uw komst ! 
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Luizeninfo 
Onze school is, na een aantal hercontro-
les, weer luisvrij! Bedankt namens ons en 
de kinderen dat u minder staartjes, 

vlechtjes en gel heeft gebruikt.  

De volgende luizencontrole is op de eerste 
woensdag na de meivakantie, op 16 mei, 
's ochtends om 8:15. Blijft u ondertussen 
alert en blijft u uw kind wekelijks contro-
leren, dan houden we onze school luisvrij. 
Mocht u luizen/neten ontdekken, dan ho-
ren wij dat graag zo snel mogelijk van u. 
Wilt u dan een mailtje, postvakbericht via 
Mijn School, appje of telefoontje doen 
naar Ineke (dir@sterrenpaletvco.nl / 06-

12643247)?     

 

Bijdrage school-

reisje/excursie 
Onder Documenten op Mijn School vindt u 
een brief met daarin het verzoek de bij-
drage voor schoolreisje/excursie vóór 1 

juni a.s. over te maken. 

De kosten hiervoor bedragen (per leer-
ling): voor de groepen 0, 1 en 2: 19 euro. 
Voor groep 3: 26 euro. Voor de groepen 4 
en 5: 27,50 euro en voor de groepen 6 en 

7: 40 euro.  

Het bedrag/de bedragen kunnen worden 
overgemaakt naar rekeningnummer NL89 
INGB 0003 5467 75 t.n.v. Stichting Vrien-
den van het Sterrenpalet te Eibergen on-

der vermelding van de naam van uw kind. 

Het is heel fijn dat een aantal mensen 
daar nu al aan voldaan hebben! Mocht u 
de bijdrage nog niet betaald hebben, dan 
willen wij u vragen dit tijdig te doen. Bij 

voorbaat dank! 

Mocht u, om welke reden dan ook, niet of 
niet op tijd kunnen betalen, wilt u dan 
contact opnemen met Ineke? Larissa Or-

mel, penningmeester OR het Sterrenpalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik Wies-

neus 
Wie hebt de hele ochtend in het Achter-
hoeks kuiert. Een uur lang kregen de leer-
lingen uit groep 5 en 6 Achterhoekse les. 
Er blijkt nog veel plat gepraat te worden 
bij gezinnen, dus hier en daar durfden de 
leerlingen dit wel voor te doen. Het bleek 
toch moeilijker dan gedacht. We werden 
voorgelezen en soms snapten we het ver-
haal niet zo goed, maar gelukkig hebben 
we het daarna samen vertaald. We lazen 
zinnen hardop en deze hebben we weer 
vertaald, spannend hoor zo voor de klas. 
Iedereen kreeg een boekje mee naar huis 
om nog eens te oefenen. Het was een heel 

leuke ochtend!   

Terugblik Wan-
delen voor Wa-

ter 
De groepen 7 en 8 zijn na een inspireren-
de gastles op zoek gegaan naar sponsoren. 
Vervolgens liep iedere leerling met 6 liter 
water 6 kilometer om de dagelijkse situa-
tie van veel kinderen in ontwikkelingslan-

den te ervaren. 

Ruim € 8500,- is er opgehaald. Hiervan 
wordt er in Kenia een waterinstallatie 
gebouwd zodat het verleden tijd is dat de 
kinderen daar dagelijks gemiddeld zo’n 3 

uur moeten lopen voor hun drinkwater. 

Groep 7 en 8, jullie zijn kanjers! 

Terugblik Grote 

Rekendag 
Woensdag 28 maart  zijn we op onze ver-
schillende locaties en de Juliana gestart 
met een zoek- en puzzelopdracht op het 
plein. Allerlei verhuisdozen met letters 
moesten in een goede volgorde worden 
gezet, zodat onze leus voor deze rekendag 
te zien was: “Opruimen, inpakken en ver-
huizen naar de nieuwe school”. Dit was 
zeker een goede voorbereiding op de ko-

mende verhuizing in oktober. 

Daarna hebben  alle groepen in hun eigen 
lokaal activiteiten gedaan als onderdeel 
van dit thema: eerlijk delen en opruimen 
(0/1/2), wat een spullen (3/4),de klas als 
verhuisbedrijf (5/6) en de verhuisdoos 
(7/8). Aan het eind van de ochtend waren 
er heel veel ouders, opa’s, oma’s en an-
dere belangstellenden die even een afslui-
tend spel, uitleg van de ochtend of enkele 
foto’s konden bekijken. Alle ouders die 
geholpen helpen bij deze dag willen we 

bedanken voor de hulp! 

. 
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VCO-volleybal-

toernooi 
Een aantal teamleden hebben gisteren 
deelgenomen aan het jaarlijkse VCO Vol-
leybaltoernooi. Er deden twee teams mee 
(een mix van Sterrenpalet-, Juliana- en 

Kinderopvang/BSO-teamleden). 

Er is flink gestreden en een team wist 
zelfs een derde plek te behalen! Super 

gedaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eieractie 

De afgelopen eieractie heeft  maar liefst 
530 euro opgebracht voor de kas van de 
ouderraad. Iedereen heel hartelijk be-

dankt voor de bestellingen! 

 

Pleinwerkzaam-

heden 
Op zaterdag 17 maart hebben een aantal 
vaders diverse pleinwerkzaamheden ver-
richt. Vaders, heel hartelijk dank voor 
jullie tijd en inzet, waardoor de pleinen 
en tuinen, ook voor het laatste half jaar 
dat we er nog gebruik van maken, nog zo 

netjes zijn!   

 

Cursus Compu-
tertypen/Tekst-

verwerken 
Afgelopen jaar hebben weer een aantal 
leerlingen deelgenomen aan de cursus 
Computertypen/Tekstverwerken, die bij 
ons op school gegeven werd door Gulden 
Loon Typopleidingen. Ook in het volgende 
schooljaar wil Gulden Loon de cursus weer 
op school (of op een school in de buurt) 
organiseren. Leerlingen uit de groepen 6, 
7 en 8 kunnen hier aan deelnemen. Hier-
voor staat een folder onder de 
“Documenten” op Mijn School door middel 
waarvan de leerlingen van de huidige 
groepen 5, 6 en 7 ingeschreven kunnen 

worden voor de cursus. 

Aanmelden voor 1 mei betekent een kor-

ting van 5%. 

Een typediploma is in deze tijd heel wat 
waard. Daarom bevelen wij de cursus van 

harte aan! 

 

 

Paasfestijn 

Groenlo 
Eerste paasdag organiseert Gronelo een 
paasfestijn met veel activiteiten voor kin-
deren. Voor aanvullende informatie ver-

wijzen wij naar de bijlage. 

Eiberrun 
Op zondag 27 mei organiseert ASV Eiber-
gen weer de Eiberrun. De Eiberrun is een 
hardloopwedstrijd waarbij wij ook een 

speciaal Kids programma hebben. 

Speciaal voor kinderen organiseert ASV 
Kidsrun Clinics om te trainen voor deelna-

me aan de Eiberrun. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar 

de bijlage. 

 

Kinderkerk 
Zondag 22 april 2018 is er weer een spe-
ciale dienst voor kinderen in de leeftijd 
van 2 – 8 jaar. Ben je ouder dan ben je 

uiteraard ook van harte welkom. 

De dienst begint om 11.00 uur en zal wor-
den gehouden in de Antoniuskerk, Linde-
voort 20 in Rekken. Deze speciale Kinder-
kerk-dienst zal ongeveer een half uurtje 

duren. 

In plaats van geld voor een collecte wordt 
je van harte uitgenodigd om artikelen 
voor de voedselbank mee te nemen (om te 
delen), lang houdbare artikelen of drogis-
terij-artikelen. Hier maken wij andere 

mensen heel erg blij mee. 

Na afloop van de dienst is er ranja, koffie 
en thee voor iedereen, uiteraard hebben 
we daar ook wat lekkers bij. Ondertussen 
kunnen de kinderen een mooie plaat kleu-
ren. Ook is er een klein cadeautje voor de 
kinderen. 
De Kinderkerk-commissie heeft deze keer 
als thema gekozen voor ‘Wil je me hel-
pen?’. Dit thema heeft te maken met het 

verhaal over de verlamde man. 

 

 

 

 

 

Oproep 
Voor het damesvoetbalteam van groep 5-6 zijn wij nog op 

zoek naar een coach. 

Wie o wie wil deze dames begeleiden? 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht of bij juf 

Jeanet: j.habers@sterrenpaletvco.nl 

mailto:j.habers@sterrenpaletvco.nl
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Van de verkeersouders 
Verkeersles groep 3 

Vrijdagmiddag 9 februari hebben wij de kinderen van groep 3  verkeersles gegeven: “Het moment herkennen waarop niet meer 

overgestoken kan worden”. 

In twee groepjes van drie kinderen, onder begeleiding van één ouder, hebben wij deze oefening op de straat voor het Sterrenpalet 
gedaan.                                                                                                                                                                                                   
Het ging er hierbij om dat de kinderen het moment leren herkennen, waarop zij niet meer kunnen oversteken als er een auto of 

fietser aankomt. 

Een kind heeft 5 tot 7 seconden nodig om een niet al te brede straat over te steken. 

De kinderen moesten om de beurten aangegeven, wanneer zij dachten dat er niet meer overgestoken kon worden. Dit moesten ze 
doen door "nee" te zeggen.                                                                                                                                                                                 
Zodra het kind "nee" zei, begonnen wij als ouder te tellen en stopten we zodra de auto of fietser passeerde. Duurde het tellen 7 
tot 10 seconden, dan had het kind de situatie goed herkend. De meeste kinderen wisten heel goed wanneer ze wel en niet konden 

oversteken. 

Verkeersles groep 1 en 2  

Afgelopen week hebben wij aan de kinderen van groep 1 en 2 uitgelegd: Wanneer moet je nog in het autostoeltje of de stoelver-

hoger in de auto zitten”? 

We hebben twee groepjes gemaakt van drie kinderen. Ieder groepje kreeg één ouder als begeleider. Eerst werden de kinderen 

gemeten. 

Een kind moet minimaal 1.35m zijn om zonder autostoeltje of verhoger in de auto te zitten. 

Er waren een aantal kinderen die vertelden dat ze ook wel eens zonder stoeltje in de auto zaten, voor en achterin. Er was nog 
geen enkel kind 1.35 meter of groter.  De kinderen mochten om de beurten in een autostoeltje in de auto gaan zitten, met de 
gordel om.  Wij als verkeersouder hebben uitgelegd wat er kan gebeuren als je met, maar ook zonder stoeltje in de auto gaat zit-

ten. 

Als je zonder stoeltje in de auto zit en je bent nog geen 1.35 meter dan zit de gordel bij de kinderen veel te hoog in de nek. Mocht 
je dan plotseling moeten stoppen of je maakt een botsing, dan trekt de gordel in de nek en dit kan behoorlijk pijnlijk zijn voor de 

kinderen. 

Alle kinderen deden goed mee met de oefening en wisten zelf al goed te vertellen dat ze nog in een autostoeltje moesten zitten. 

Van de verkeersouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik paasviering 
Vanmorgen stonden wij in alle klassen stil bij het Paasfeest. We 

lazen het Paasverhaal, aten een matze en zongen paasliederen.  

Dit is een lied van licht voor als het donker is. 

Zing dit lied als je bang bent of alleen. 

Zing dit lied als je verdrietig bent of boos. 

Als je denkt: het komt nooit meer goed… 

Zing het. Zing de zon op je gezicht. 

Zing dit lied van licht.” 

-Trefwoord - 
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Update (ver)nieuwbouw 
Hieronder leest u een nieuw verslag, geschreven door onze contactpersoon van bouwbedrijf Kormelink: 

Update nieuwbouw 

Hierbij het tweede korte verslag van de renovatie en nieuwbouw ‘VCO-Sterrenpalet Eibergen’.  

Het is inmiddels bijna Pasen en in plaats van eieren zoeken op de bouw zijn we volop bezig met diverse werkzaamheden. 

De installateurs van WSI zijn volop bezig met het sleuven frezen en gaten boren voor de nieuwe electra- aansluitingen en 
warm en koud water. De eerste nieuwe kabelgoten zijn al gemonteerd en ook de eerste nieuwe stopcontacten zijn al 
geplaatst.                                                                                                                                                                               

Aan de achterzijde van het gebouw zijn we volop bezig met de nieuwe fundering.  

De slopers zijn in het gebouw nog bezig met de laatste kleine handelingen, het zogenaamde detail-sloopwerk. De leve-

rancier van de vloeren heeft de begane grond-vloer al op de bouw afgeleverd, deze wordt er binnenkort op gelegd. 

Meteen na de Pasen gaan we wapening vlechten (extra versteviging voor in de beton) en eind week 14 gaan we het eer-

ste gedeelte van de fundering storten. 

Vanaf week 15 gaan we de bekisting plaatsen voor de betonnen wandjes in de fundering en ook starten we aan het eind 

van die week met het funderingsmetselwerk. 

Kortom: we werken vanaf het laagste punt weer langzaam omhoog !  

Groeten van het Sterrenteam van de bouw …dat mag bouwen aan het nieuwe Sterrenpalet 

 

Voor meer foto’s: 

https://myalbum.com/album/

nVmV3949YFrl 

 

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/nVmV3949YFrl
https://myalbum.com/album/nVmV3949YFrl
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Nieuwe schoolplein 
Behalve dat er flink gebouwd wordt aan ons nieuwe gebouw, wordt er ook intensief nagedacht over de inrichting van het 
nieuwe schoolplein en het achterterrein van ons toekomstige nieuwe IKC. De gemeente voert hierin de regie en wij krij-
gen alle ruimte om mee te denken. Dat doen we met afgevaardigden van de ouderraad, de pleincommissie, het beweeg-
team, Beweeg Wijs en natuurlijk ook de kinderraad en het team. Ook de buurt wordt hier nauw bij betrokken. Met ons 
allen komen we vijf avonden bij elkaar in maart en april. Er zijn nu twee avonden geweest. Hiervan hebben Stan en 
Fleur, die namens de kinderraad van het Sterrenpalet afgevaardigd zijn, en Ruben, Elin en Lisa, namens de kinderraad 

van de Juliana, onderstaande verslagjes geschreven.  

 

Dinsdag 20 maart 

We moesten om 19.30 uur in het nieuwe schoolgebouw zijn. We gingen eerst bespreken wat we die avond gingen doen. 
Daarna gingen we naar buiten om ideeën op te doen, en we gingen de nadelen opnoemen, bijvoorbeeld dat het ballen-
veld niet aan de zijkant mag zitten anders gaan de ballen de hele tijd over de schutting. Toen gingen we weer naar bin-
nen en er lagen toen hele grote papieren vellen op tafel. We moesten thema´s verzinnen. We hadden de thema’s grijs, 
groen, spelen en buurt en daar konden we onze eigen ideeën van opschrijven. Je mocht alles opschrijven wat in je op-
kwam. Op de kwart van de tijd kregen we lekkere hapjes. We gingen ook nog wisselen van tafels. Op het eind van de 
avond mocht je wat te drinken pakken en je mocht van elk groepje alle bladen bekijken. En volgende week op dinsdag 

27 maart, dus volgende week dinsdag, gaan we de tekening van het plein maken.  

Fleur en Stan 

 

Dinsdag 27 maart 

Op dinsdagavond hadden we een vergadering over het ontwerp van ons nieuwe schoolplein. Eerst moesten we ons alle-
maal verzamelen bij het Sterrenpalet, bij het hoofdgebouw. Toen iedereen er was gingen we naar boven en als eerste 

gingen we bespreken wat we die avond gingen doen.  

Toen gingen we kijken naar de tekeningen van groep 8 van het Sterrenpalet.  Daarna gingen we zelf tekeningen maken in 
groepjes voor een nieuw schoolplein. Je mocht op een groot blad het schoolplein tekenen. We mochten ons eigen school-
plein ontwerpen en we hielden ons aan de dingen die op het blad stonden. Dit waren dingen waar het nieuwe schoolplein 
aan moest voldoen. Toen daarna gingen we pauze houden met lekker drinken en notenkoeken. Daarna moesten we per 

groepje naar voren om het werk te presenteren. 

Ruben, Elin en Lisa 
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Welkom  
Vanaf volgende week verwelkomen wij in 
groep 0/1/2A Julan Eppink  (broertje van 

Marin).  

En in groep 1-2C: Daan Kruisselbrink 
(broertje van Iris en Silke), Guus Veen-
brink, Denzel Heinemans (broertje van 

oud-leerling Luca) en Tess Schot. 

Allemaal welkom op het Sterrenpalet en 

heel veel plezier bij ons op school! 

 

Bij de peuteropvang verwelkomen we Sari 
van Brummelen en bij de kinderopvang 

Jailey Waning.  

Wij wensen jullie, samen 
met jullie ouders, een 
heel fijne speel- en leer-
tijd op het Sterrenpalet 

toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

01 april  Mirjam, administratie                            
02 april  Jinne Onnink uit groep 8                        
03 april  Hugo Sluiter uit groep 5                         
04 april  Tima Saccoh uit groep 6                       
05 april  Céline Drenth uit groep 7                        
05 april  Kenna Kluivers uit groep 7                     
09 april  Joyce ten Elzen, juf uit groep 6                                                                
09 april  Bo ten Have uit groep 6                            
13 april  Jasper Teerink uit groep 5                        

13 april  Daan Kruisselbrink uit groep 0C 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

 

Fijn paas-

weekend! 
We wensen iedereen een heel fijn paas-

weekend! Tot dinsdag 3 april. 

 

 

 

 

Bijlagen 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

 Een flyer van de Stichting tegen zinloos geweld 

 Een flyer van Gulden Loon 

 Een flyer over de Eiberrun 

 Een flyere Paasfestijn Groenlo 

 Een flyer met workshops van Eeks 

 

Oproep 
De reüniecommissie wil iedereen oproepen zich aan te mel-
den voor de reünie van de Willem Sluiterschool, de Juliana-

school en de 3-Sprong op zaterdag 26 mei. 

Dit kan nog t/m 1 mei! Mochten jullie nog mensen weten/
kennen die zich nog niet hebben opgegeven, maak deze dan 

erop attent dat de sluitingsdatum snel nadert. 


