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Inloopspreekuur GGD 
Op donderdag 17 mei is er een inloopspreekuur vanuit de GGD. Dit spreekuur is aan de Huenderstraat en is van 14.00-15.00 uur. 
De verpleegkundige Maud is er dan om vragen te beantwoorden waar u als ouder mee zit. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de 
opvoeding, zindelijkheid, gedrag, voeding etc. van uw kind dan kunt u vrij binnenlopen. Ook de ouders van de Beukenlaan kun-
nen hier terecht voor vragen! Mocht het niet uitkomen en heeft u toch een vraag dat kan er altijd een afspraak gemaakt worden 

met de GGD. 

Het inloopspreekuur vindt op dinsdag 26 juni, van 8.30 - 12.00 uur, nogmaals plaats. 

Contactgegevens  
Wij willen u vriendelijk verzoeken uw contactgegevens actueel te houden. Indien er wijzigingen plaatsvinden, is het prettig als u 
hiervan Mirjam op de hoogte brengt d.m.v. een mailtje naar admin@sterrenpaletvco.nl . Zij wijzigt de gegevens dan in de cen-
trale administratie waardoor ook de gegevens in Mijn School worden geactualiseerd. U kunt ook zelf uw gegevens wijzigen in Mijn 
School maar i.v.m. de nieuwe wet op de privacy worden deze niet meer automatisch in de leerlingenadministratie verwerkt. 

Doorgeven van wijzigingen blijft dus noodzakelijk. 

Ook als u een nieuw e-mailadres heeft gekregen, dient u dit ook door te geven zodat u voortaan alle (update)berichten ontvangt 

op uw nieuwe mailadres 
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Klimboom      

Huenderstraat 
Als school hebben wij afspraken omtrent 
het spelen op het plein. Eén daarvan be-
treft het klimmen in bomen. De boom 
naast de kleuteringang (links als u naar de 
schoolingang loopt) mag worden gebruikt 
als klimboom, alle andere bomen zijn 
hiervoor niet geschikt. Wij zouden het op 
prijs stellen als u hiermee rekening houdt 
zodat ook ná schooltijd alleen die boom 

wordt gebruikt als klimboom. 

Andere bomen geven overlast voor de 
buurt en wij willen onze buren graag te 
vriend houden. Alvast bedankt voor uw 

medewerking! 

 

 

 

 

CITO Eindtoets 

De leerlingen van groep 8 hebben van 17 
t/m 19 april de Cito Eindtoets. Jongens en 
meisjes, allemaal heel veel succes toege-

wenst! 

 

Aangepaste  
openingstijden   

peutergroep 
Tijdens de meivakantie is de peutergroep 
van 30 april t/m 4 mei gesloten. De twee-
de week van de meivakantie zijn zij ge-

woon geopend. 

De Kinderopvang heeft geen vakantie en 

gaat gewoon alle weken door. 

 

 

 

 

 

Uitnodiging   

koffie-inloop 
Op maandag 14 mei (de maandag na de 
meivakantie) is er, van 8.00 – 9.00 uur een 
koffie-inloop, dit keer weer aan de Huen-
derstraat. 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. 

 

Touwtrek-

toernooi 
Op woensdag 16 mei is het touwtrektoer-
nooi voor de leerlingen van de groepen 5 
t/m 8. De kinderen die hieraan willen 
meedoen, kunnen zich hiervoor opgeven 

bij hun leerkracht.  

Koningsspelen 
Dit jaar doen wij mee aan de Koningsspelen op vrijdag 20 april. Het feestelijke programma vindt plaats 

op de locatie Huenderstraat (peuters en groepen 0 t/m 5) en in de Pickerhal (groepen 6 t/m 8). 

Het programma voor de peutergroep en de groepen 1 t/m 5: 

 Om 08.15 uur beginnen de kinderen aan een speciaal op deze dag aangeboden feestelijk en gezond 

ontbijt. 

 Om 09.00 uur vinden de Koningsspelen voor groep 3, 4 en 5 op het plein plaats. 

 Om 10.30 uur starten de Koningsspelen voor groep 0, 1 en 2 en de peuters. 

 De kinderen van groep 8, hulpouders en stagiairs van het Assink helpen bij de Koningsspelen. 

Het programma voor de groepen 6 t/m 8: 

 Om 12.00 uur beginnen de kinderen aan een speciaal op deze dag aangeboden feestelijk en gezonde lunch.  

 Om 12.45 uur beginnen de Koningsspelen voor groep 6 in de Pickerhal. 

 Om 13.30 uur komen de groepen 7 en 8 ook in de Pickerhal. 

 

*Alle kinderen blijven tot de bel buiten (ook de onderbouw). Dit i.v.m. het klaarzetten van het ontbijt. 

**Voor het ontbijt of lunch willen wij u vragen om aan uw kind(eren) in een plastic tas een bord, een beker en bestek (graag met 

naam) mee te geven. 

***Wilt u voor de kleine pauze zoals gewoonlijk ook eten en drinken meegeven? 

****Groep 3, 4 en 5 doen ’s ochtends mee aan het Koningsontbijt. Voor de lunch willen wij u vragen om aan hen wel eten en drin-

ken mee te geven. 

*****Groep 6, 7 en 8 doen mee aan de Koningslunch. Zij hoeven geen eten voor tussen de middag mee te nemen. 

 

Met alle feestelijkheden eromheen belooft het dit jaar weer een onvergetelijke dag te worden!                                                                      

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze dag, dan horen wij het graag. 
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Avondvierdaagse 
De Avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van 4 t/m 8 juni. Als school lopen we op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Als 

school lopen we met de groepen 3 t/m 8.  

Aanvullende informatie rondom vertrektijden e.d. ontvangt u te zijner tijd. 

Ook de kinderen van de groepen 0 t/m 2 mogen deelnemen. De aanmelding kan op onderstaande manier plaatsvinden en er wordt 

voor schoolshirts gezorgd. Deze kinderen lopen echter mee onder de verantwoordelijkheid van de ouders en niet in schoolverband. 

Om de aanmelding zo soepel mogelijk te laten verlopen, kunt u uw kind(eren), uit de groepen 0 t/m 8, aanmelden bij Petra Broek-

man. Hiervoor is zijn aanwezig op: 

de locatie Huenderstraat: 

 maandag 23 april van 8.00 - 8.30 uur 

 dinsdag 24 april van 14.00 - 14.30 uur 

 woensdag 25 april 11.45 - 12.15 uur 

de locatie Beukenlaan: 

 maandag 23 april van 14.15 - 14.30 uur 

 dinsdag 24 april van 8.00 - 8.15 uur 

Diegenen die géén lid zijn van de IJsvereniging dienen dan het inschrijfgeld (gepast) mee te nemen. Op dit moment is nog niet 
bekend hoe hoog deze bijdrage is, aangezien er een kleine prijswijziging heeft plaatsgevonden. Wij laten u dit zo spoedig mogelijk 

weten.  

Bij de opgave zal u ook worden gevraagd of u wilt/kunt meelopen. Aan de hand van die opgaven wordt een loopschema gemaakt 
en alleen de ouders die op dat schema staan, lopen dan mee als begeleiders. Het is dus niet de bedoeling dat andere ouders dan 

die vermeld in het schema meelopen. 

NB: Te late aanmeldingen kunnen dit jaar NIET meer in behandeling worden genomen. In dat geval zult u zélf contact op moeten 

nemen met de IJsvereniging. 

Terugblik voet-

baltoernooi 
We kunnen terugkijken op een succesvol 
schoolvoetbaltoernooi van het Sterrenpa-
let! Alle teams hebben hun uiterste best 
gedaan en wij zijn zeer trots op de resul-

taten die zij hebben neergezet! 

Wij willen de coaches heel hartelijk dan-

ken voor hun inzet! 

 

 

 

 

 

 

Terugblik info-

uur 

Het was fijn dat er heel veel ouders kon-
den komen op de informatieavond ! Be-

dankt voor uw komst! 

We hebben zoveel mogelijk informatie 
gegeven over de fusie, het nieuwe gebouw 
en de plannen voor het komende school-
jaar, voor zover die al bekend zijn. Mocht 
u toch nog te kampen hebben met vragen 
of onduidelijkheden, dan horen we dat 

graag ! Geen vraag of opmerking is teveel.  

Een verslag van deze avond vindt u begin 
volgende week onder Mijn Documenten op 

Mijn School. 

  

Kinderkerk 

Zoals u al in het Letterpalet heeft kunnen 
lezen is er zondag 22 april weer een spe-
ciale dienst voor kinderen in de leeftijd 
van 2 – 8 jaar, met als thema "Wil je me 
helpen?". De dienst begint om 11.00 uur 
en zal worden gehouden in de Antonius-
kerk, Lindevoort 20 in Rekken. Deze speci-
ale Kinderkerkdienst zal ongeveer een half 

uurtje duren.  

 

Kinderdagkamp 
In de laatste week van de zomervakantie 
vindt het Kinderdagkamp plaats in het 
Slingebos te Eibergen (maandag 20 augus-
tus t/m vrijdag 24 augustus). Kinderen uit 
groep 3 t/m 5 kunnen zich hiervoor opge-
ven. Een opgaveformulier vindt u onder 

Documenten op Mijn School. 

 

MadScience 
Dit jaar kunnen de kinderen zelfs in de 
zomer terecht bij de Mad Science zomer-
kampen! Deze zomerkampen vinden de 
gehele vakantieperiode plaats op super 
leuke locaties verspreid door Gelderland 

en Overijssel!  

Voor meer informatie verwijzen we u naar 
de site: http://magazine.mad-science.nl/

zomerkamp 

of naar de flyer die u vindt onder Docu-

menten op Mijn School. 

 

http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp#!/mad-science-zomerkamp
http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp#!/mad-science-zomerkamp
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Verkeersexamen 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 heb-
ben de afgelopen weken het theoretisch 
en praktijk verkeersexamen gedaan. Ie-
dereen is geslaagd. Van harte gefelici-

teerd! 

 

Prietpraat 
 De kleuters lopen naar de Pickerhal en 

komen onderweg dit 
bord tegen:                                                                  
Zegt een kleuter 
tegen juf: "Ik weet 
wat dat bord bete-
kent." Juf is zeer be 
nieuwd of hij dat 
ook echt weet. "Ja, 
dat betekent dat je 
niet tegen deze paal 

aan mag fietsen." 

 Een kleuter vertelt tegen juf dat zijn 
vader aan het werk is. "Wat doet jouw 
vader dan voor werk?" is de vraag. "Oh, 

die speelt met collega's."  

 

Welkom  
In groep 0A verwelkomen we 
Jack Lerink. Hij is het broer-
tje van Jim. Welkom op het 
Sterrenpalet en heel veel 

plezier bij ons op school!  

Bij opvang verwelkomen we Tom 
Moolenaar en bij de BSO Amélie 
Moolenaar. Wij wensen jullie een heel 

fijne speel- en leertijd toe!  

 

Jarig 
We feliciteren op : 

13-04  Jasper Teerink uit groep 5                      
13-04  Daan Kruisselbrink uit groep 0C                      
14-04  juf Rieke Welink                                        
14-04  Mirthe Hoftijzer uit groep 4                      
17-04  Daniek Nijkamp uit groep 5                      
17-04  Isa ten Elshof 0B                                    
17-04  Guus Veenbrink 0C                                         
19-04  Ineke Neerhof, directeur                            
24-04  Merredy Ballast uit groep 5                         

25-04  Roos Assinck uit groep 8 

Allemaal een heel fijne                               

verjaardag toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

Ter Herinnering 
Vrijdag 27 april zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Koningsdag. 

Dit is tevens de start van twee weken meivakantie. 

 

Bijlagen 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

 een opgaveformulier voor Kinderdagkamp  

  een flyer van Mad Science zomerkamp 

 het programma van de BSO tijdens de meivakantie   
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Foto’s (ver)nieuwbouw 
Een nieuw bouwverslag, geschreven door onze contactpersoon van bouwbedrijf Kormelink, houdt u van ons 

tegoed. Maar deze nieuwe foto’s willen wij u niet onthouden: 

 

Iedere week worden er foto’s 
gemaakt van de (ver)
nieuwbouw door fotografen 
van de Eibergse Fotoclub. U 
kunt deze bekijken via deze 
link: https://myalbum.com/

album/nVmV3949YFrl. 

 

 

 

Bijeenkomst pleincommissie 
Stan en Fleur doen hieronder verslag van de bijeenkomst over het nieuwe plein: 

dinsdag 3 april 

We kregen op het begin een plakje cake met wat te drinken. En om 19.00 uur begonnen we. We gingen naar groep 5, en degene 
die het presenteerde had al onze tekeningen opgehangen van de vorige keer om inspiratie op te doen. Toen maakten we een groot 
vlekkenplan. En dit is er uitgekomen: een ballenveld, kuil met tribune en theater, zand en water, een survivalbaan met daarbij 
een natuuronderzoek-stukje, één plantenkas, een bso-stukje en een kleuterstukje, en het fietsenhok komt voor de school te staan 
en de papiercontainer ook en in het midden van het plein is een stukje vrij om zelf te bepalen wat we daar neerzetten. En Stan en 

Fleur mogen een keer stage lopen bij de gemeente Berkelland. 

Stan en Fleur 

 

We begonnen het overleg met wat te drinken. Nadat we hadden gedronken ging een man een voorbeeld van het nieuwe school-
plein aan ons presenteren. Dit zag er uit als kleuterwerk (dit zei hij zelf). Toen de man klaar was met zijn presentatie, mochten 

de mensen die er waren commentaar geven op zijn ontwerp. Sommige mensen gaven commentaar, maar er veranderde niks. 

Ruben, Elin en Lisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/nVmV3949YFrl
https://myalbum.com/album/nVmV3949YFrl

