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BSO tijdens meivakantie 
Onder Documenten op Mijn School vindt u het programma-aanbod van de BSO tijdens de meivakantie (van 27 april t/m 11 mei). 

 

Uitnodiging koffie-inloop 

Op maandag 14 mei is er, van 8.00 – 9.00 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. 

 

Luizencontrole 
Na de meivakantie, op woensdag 16 mei, 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 zonder teveel gel 

naar school te sturen? Bij voorbaat dank. 
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Touwtrek-

toernooi 
Op woensdagmiddag 16 mei is het touw-
trektoernooi voor de leerlingen van de 
groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8. Van 

onze school doen er 7 teams mee. 

Wij zijn nog op zoek naar coaches.    
Ouders/opa’s/oma’s die dit wel zien zit-
ten kunnen zich aanmelden via Jeanet 

Habers: j.habers@sterrenpaletvco.nl. 

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. Na-
tuurlijk zijn er ook supporters nodig langs 

de lijn. Komt u ze aanmoedigen? 

 

Ter herinnering 

Op maandag 21 mei zijn alle leerlingen 

vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag 

 

 

Info-uurtje 
Uw zoon/dochter gaat binnenkort naar de 
basisschool, maar is nog niet zindelijk? 
Broekpoepen en/of –plassen? Bedplassen 
boven de 7 jaar?                                       
Op het volgende info-uur worden er ant-
woorden gegeven op deze vragen. Marieke 
Hilhorst, moeder van Tjidde uit groep 8 
van het Sterrenpalet, is geregistreerd fy-
siobekkentherapeut en kan ons over deze 
onderwerpen heel veel vertellen.                 
Het info-uur is op dinsdag 22 mei van 
19.30 – 20.30 uur, in het lokaal van groep 
0/1/2A aan de Huenderstraat. Iedereen is 
van harte welkom! Vanaf 19.15 uur staat 
de koffie klaar! Om te weten hoeveel kof-
fie en thee we moeten zetten, is het fijn 
als u zich aan wilt melden. Dit kan onder 
de ‘Agenda’ van ‘Mijn School’ bij deze 
activiteit door de aanmeldknop aan te 

klikken. Van harte welkom!  

Oud papier 
Woensdag 23 mei staat de oud papier-
container weer op het schoolplein. Helpt 
u ook dit keer mee om 
de container goed ge-

vuld te krijgen? 

Alvast bedankt !                              

Minette Onnink 

 

 

Verslag info-uur 
U kunt het verslag van het info-uur op 12 
april vinden onder Documenten op Mijn 

School. 

 

 

Avondvierdaagse  
Zoals u heeft kunnen lezen in het vorige Letterpalet vindt de Avondvierdaagse dit 
jaar plaats van 4 t/m 8 juni. Als school lopen we op de maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag.  

U heeft uw kind(eren) hiervoor kunnen aanmelden bij Petra Broekman en daarbij 
heeft u tevens kunnen aangeven of u eventueel mee wilt/kunt lopen. Petra gaat deze 
aanmeldingen inventariseren en zal aan de hand daarvan een loopschema maken. 

Zodra deze klaar is, zullen wij u deze doen toekomen.  

Even voor de goede orde: alleen de ouders die in het schema worden vermeld, lopen 
mee als begeleiders. Het is niet de bedoeling dat andere ouders dan die vermeld in 

het schema meelopen. 

Mocht u die avond verhinderd zijn, dient u zelf voor een vervanger te zorgen én dit door te geven aan de leiding zodat deze daar-

van op de hoogte is. 

 

Hulp avondvierdaagse 
Van 4 t/m 8 juni is de wandelvierdaagse in Eibergen. Zoals jullie al hebben kunnen lezen in een eerder Letterpalet, lopen we als 
school mee op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De ouderraad verzorgt deze avonden de ranja met versnapering voor de 

leerlingen en de koffie en thee voor de begeleiders. 

Dit jaar zullen we voor het eerst ook voor de kleuters, die 2,5 km lopen namens school een rustpauze verzorgen. Nu zijn we op 
zoek naar ouders die ons deze avonden zouden willen helpen met het verzorgen van de rustpauze. Voor de 2,5 km hebben we per 
avond 2 ouders nodig en voor de 5 en 10 km ook 2 ouders. Graag even aanmelden door een mail te sturen naar 

OR@sterrenpaletvco.nl en daarbij even aangeven welke avond/avonden je zou kunnen helpen. 

Alvast bedankt voor alle hulp! 

 

mailto:j.habers@sterrenpaletvco.nl
mailto:OR@sterrenpaletvco.nl
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Schoolfeest 12 juli 
Het duurt nog even, maar wij willen u vragen donderdag 12 juli in uw agenda te reserveren voor het schoolfeest. Dit jaar staat 
het schoolfeest in het teken van dans! Alle groepen krijgen gedurende de dag een workshop aangeboden. Met z’n allen geven we 
om 14:15 uur een voorstelling in de Pickerhal, waarbij u als ouders van harte bent uitgenodigd.  Zo sluiten we op feestelijke wijze 

samen het schooljaar af. Meer informatie volgt in een later Letterpalet.  

 

Geslaagd! 
Roos, Anouk, Sven, Mikai, Fleur, Ires, Stan, Thijs, Plien, 
Yoran, Linde, Lynn, Bo, Eva, Ilse, Kick, Mathijs en Céline 
zijn geslaagd voor hun diploma Computertypen/

Tekstverwerken . Allemaal van harte gefeliciteerd! 

De cursus Computertypen/Tekstverwerken werd bij ons 
op school gegeven werd door Gulden Loon Typopleidin-
gen. Ook in het volgende schooljaar wil Gulden Loon de 
cursus weer op school (of op een school in de buurt) or-
ganiseren. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen 
hier aan deelnemen. Hiervoor 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 korting van 5%. Een typediploma is in deze 
tijd heel wat waard. Daarom bevelen wij de cursus van 

harte aan!  

Terugblik Koningsspelen 

Op vrijdag waren de Koningsspelen aan de Huenderstraat.                                                                                                                                    
Als eerste moest groep 8 de spellen klaarzetten en had groep 0 t/m 5 het Ko-
ningsontbijt. Rond 9.00 uur begonnen de Koningsspelen voor de groepen 3,4 
en 5. Er waren verschillende spellen bijvoorbeeld: springkussens, groot twis-
ter,  spijkerpoepen, broekhangen, een tikspel, snoephappen en op doel schie-

ten. 

Groep 8 begeleidde de spellen en de groepjes. Rond half elf begonnen de Ko-
ningsspelen voor de kleuters en de peuters. Het waren bijna dezelfde spellen 
behalve twee: er kwam een hinkelpad bij en de parachute was er ook. Op het 
laatst kregen we allemaal nog een ijsje van juf Ineke, omdat zij jarig was ge-
weest. Toen waren de Koningsspelen nog niet afgelopen, want groep 6,7 en 8 
hadden nog een Koningslunch. Daarna had eerst groep 6 Koningsspelen in de 
Pickerhal. Daarna kwamen de groepen 7 en 8, er was een heel parcours en een 

tumblingbaan. 

Linde & Lisa 

Beweegteam 
Vorige week woensdag kwam het beweegteam bij elkaar op school. Tijdens het info-uur 
is u verteld, dat we een enorm plein krijgen bij de nieuwe school. Samen met de buurt 
en andere betrokkenen was er al een zogenoemd ‘vlekkenplan’ gemaakt. Dat betekent 
dat het plein is ingedeeld in verschillende gebieden waar bepaalde activiteiten kunnen 
plaats vinden. Denk aan een klimbos, zandbak met water, wandelroutes, een fietsen-
stalling, theater, sportveld enz. Omdat het plein heel groot is, komt er ook een gedeel-
te dat meer als schoolplein bestemd is. Een afgebakend gebied, zodat we in de pauze 
wel zicht kunnen houden op de kinderen. Voor dit gedeelte zijn we woensdagavond 

gaan kijken welke invulling we hieraan willen geven. 

We namen de wensen van ouders, kinderen en leerkrachten mee. Het beweegteam 
heeft samen gebrainstormd over alle wensen voor het schoolplein. Van deze wensen 
worden samen met de architect, de gemeente en Beweeg Wijs weer een tekening ge-
maakt. Als beweegteam vonden wij belangrijke elementen: zit- en eetplekken, een 
verkeersplein, balanceerplekken, lesplekken, schommels, een glijbaan, zandbakken, 
een honderdveld, de kleuren van Beweeg Wijs, en zo kunnen we nog wel doorgaan. Het 
plein heeft door de ruimte veel mogelijkheden. Ook ons onderwijs willen we naar bui-

ten halen. Hierbij denken we onder andere aan het rekenen. Afgelopen maandag hebben alle teamleden alvast een training van 
Beweeg Wijs gehad. Om zo alvast een aantal activiteiten van het rekenen te oefenen, die we op ons nieuwe plein samen met de 

kinderen kunnen doen. Want juist het bewegend leren zorgt voor veel plezier maar ook voor betere resultaten! 
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Cito Eindtoets 
Groep 8 heeft vorige week  de 'Centrale 

Eindtoets PO' afgesloten.  

Traditioneel werd deze afgesloten met 

"champagne". 

 

Staking 
U heeft het misschien al gehoord: op 
woensdag 30 mei staat er voor het basis-
onderwijs in Gelderland en Overijssel een 
staking gepland. Aanvullende informatie 
hierover ontvangen wij binnenkort van het 
bestuur. Daarna wordt bekend of onze 
scholen die dag dicht zullen gaan of niet. 
Zodra we dat weten, stellen we u daarvan 

zo snel mogelijk op de hoogte.  

 

Volleybal-

trainingen 
Volleybalvereniging Boemerang biedt gra-
tis trainingen aan tot eind mei. Meer info 

vindt u in de flyer op Mijn School. 

 

Eiberrun kids 

clinic  
Op zondag 27 mei 2018 organiseert ASV 
Eibergen weer de Eiberrun. De Eiberrun is 
een hardloopwedstrijd waarbij zij ook een 

speciaal Kids-programma hebben. 

Speciaal voor de kinderen organiseren zij 

4x kidsrun-clinics voor de Eiberrun. 

De clinic is op de zaterdagochtend van 
09.00 tot 10.15 uur bij ASV Eibergen op de 
Bijenkamp. Voor info, data en inschrijven: 

https://www.eiberrun.nl/inschrijven.html 

 

 

 

Cursus Foto-
grafie voor         

kinderen 
Stichting Muziek en KunstWijs heeft sinds 
kort van de gemeente de opdracht om 
vorm te geven aan het naschoolse kunst 
en cultuur-aanbod in de kernen van Ber-
kelland.  
Professioneel fotograaf Han te Hennepe 
bied een korte cursus fotografie aan, na-
mens de stichting onder de noemer Kunst-
Club-Jeugd. 
Omdat de stichting geen eigen ruimte en 
gebouw heeft zijn we in contact gegaan 
met basisschool Op d’n Esch en op deze 
school wordt in de maand juni de cursus 
gegeven voor leerlingen van groep 5 t/m 
8. Meer info vindt u in de flyer op Mijn 

School. 

 

 

https://www.eiberrun.nl/inschrijven.html
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Reünie 
Zaterdag 26 mei is dan eindelijk zover, 
dan vindt de reünie plaats van de Willem 
Sluiterschool, de Julianaschool en de 

3Sprong.  

Mocht u zich hiervoor nog willen aanmel-

den dan kan dat nog tot 1 mei! 

Mocht u zich hiervoor niet aanmelden en 
deze middag tijd hebben om te helpen de 
auto’s en fietsen naar hun parkeerplek te 
wijzen, dan is uw hulp van harte welkom! 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ineke 

(06-12643247 / dir@sterrenpaletvco.nl).  

 

Geboren 
In de afgelopen twee weken zijn er twee 

geboorteberichten gekomen.  

 

Juf Marian en Marc hebben op zaterdag 14 
april  een zoon gekregen, Mees! Het gaat 
goed met moeder en zoon. Van harte feli-
citeren wij juf Marian, Marc en Willem en 
wij wensen hen samen heel veel geluk!! 
Mocht u hen een kaartje willen sturen, 
dan kunt u dit sturen naar: Hummelsweide 

33, 7151 KK Eibergen.  

 

Op donderdag 19 april hebben juf Laura 
en Mike ook een zoon gekregen! Hij heet 
Jonah! En het gaat goed met moeder en 
zoon. Van harte feliciteren wij juf Laura, 
Mike en Amy en wij wensen hen samen 
heel veel geluk!! Mocht u hen een kaartje 
willen sturen, dan kunt u dit sturen naar: 

Schuttekamp 57, 7524 BJ Enschede.  

 

Afscheid  
Bij de peuteropvang hebben wij deze 
week afscheid genomen van Ryan 
Ebeltjes. Hij gaat verhuizen. Ook nemen 
we afscheid van Daan KösterHenke. Hij 

gaat verder spelen en leren bij de Timp. 

Tot ziens allemaal en veel plezier op jullie 

nieuwe plek! 

Welkom  
In groep 0-1-2B verwelkomen we Scarlett 
Hondorp. Scarlett is het zusje van Morri-

son. 

In groep 5 verwelkomen we de zusjes Bo 

en Sam Thesseling. 

Welkom op het Sterrenpalet en heel veel 

plezier bij ons op school!  

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

27-04  Benten Kruisselbrink uit groep 5              
28-04  Jairo Beukhof uit groep 2C                       
29-04  Senne Kransen uit groep 7                          
29-04  Teun Kransen uit groep 6                            
01-05  Eduan Ballast uit groep 3                           
02-05  Julan Eppink uit groep 0A                            
03-05  Vico Kempers uit groep 1A                        
04-05  Lysan de Klerk uit groep 2A                          
04-05  Joske Kruisselbrink uit groep 4                     
04-05  Kiki Kruisselbrink uit groep 4                      
07-05  Tess Schot uit groep 0C                                  
09-05  Lars Ebbers uit groep 7                                
09-05  Jim Lerink uit groep 4                                
09-05  Carlijn Zoerink uit groep 3                           
10-05  Sanne Kruisselbrink uit groep 2C                    
11-05  Kallista te Spenke uit groep 8              
11-05  Troy Bussink uit groep 7                              
13-05  juf Marit Loman van groep 0-1-2 A                
13-05  Niels Rooiman uit groep 8                          
13-05  Tom Rooiman uit groep 8                            
13-05  Zoë-Jane Houtsma uit groep 3                    
13-05  Grijs Roessink uit groep 3                            
14-05  juf Alies Seine van groep 3                          
14-05  Pim Lurvink uit groep 1A                             

15-05  Chelsey Heinhuis uit groep 2B 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
U vindt onder Documenten de volgende 

bijlagen:  

 flyer Kunstclub 

 

 

Fijne vakantie 
Voor nu sluiten we voor 2 weken de deu-
ren van school. We wensen jullie allemaal 
een fijne vakantie toe, thuis of elders ! 
We hopen elkaar in gezondheid weer op 

maandag 14 mei te ontmoeten !  

 

 

 

 

 

 

mailto:dir@sterrenpaletvco.nl
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(ver)nieuwbouw 
Hierbij het derde korte verslag v/d renovatie en nieuwbouw: 

“Wij zijn inmiddels beland vlak voor Koningsdag en dat betekent voor de jongens op de bouw weer een lang week-
end.                                                                                                                                                                                        

Er wordt inmiddels flink doorgewerkt aan de school want we hebben de afgelopen weken heel mooi weer gehad. 

De begane grond vloer van de nieuwbouw ligt er inmiddels op, en rondom de nieuwbouw is het netjes aangevuld. De mannen van 
WSI zijn binnen volop aan het werk met de diversiteit aan installaties zodat er straks aan alle wensen m.b.t. comfort wordt vol-
daan.                                                                                                                                                                                                                  

Aan de hand van enkele foto’s kun je goed zien hoe de fundatie is opgebouwd en hoe alles mooi in elkaar past; het is net Lego. 

Binnen zijn de metselaars druk in de weer met het dicht metselen van oude sparingen en diverse nieuw te metselen muren en ko-

zijnen. Ook zijn er een aantal stalen balken aangebracht, die ook in gemetseld dienen te worden. 

We zijn ook begonnen met extra isolerende maatregelen zodat niet alleen de juf er straks warmpjes bijzit, maar uiteraard ook de 
leerlingen.                                                                                                                                                                                                    

Kortom we zijn volop bezig! 

Groeten van het sterrenteam v/d bouw …dat mag bouwen aan het nieuwe Sterrenpalet.” 

Meer foto’s vindt u hier. 

 

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

Dinsdag 24 april. We moesten ‘s avonds om 19.30 uur bij de nieuwe school zijn. Toen werd Fleur even ingelicht over wat er op de 
grote borden stond en wat ze moest zeggen. Toen begon Iljitsj met voorstellen en toen mocht Fleur beginnen met presenteren. Dit 
zijn de dingen die sowieso zeker zijn: achter op het plein komt een groene strook en in de rechterhoek komt de parkeerplaats voor 

de leerkrachten. Voor de groenstrook komt een klim en klauter gedeelte waar ook de 
zandbak komt en ongeveer in het midden komt het voetbal/theater/ijsbaan oftewel 
VTI.  In het midden van het schoolplein komt een gedeelte vrij voor de school, en aan 
de voorkant links komen de parkeerplaatsen voor de ouders/verzorgers. Totaal zijn dat 

16 parkeerplaatsen, er komt een ‘kiss en ride’ en aan de 
voorkant van de school komt een soort fietspad die leid 
je naar de achterkant van de school want daar zijn de 
fietsenstallingen zonder dak.  Helemaal vooraan links, 
komt een plek voor de papier container. Er werden heel 
veel foto’s gemaakt en de kinderen gingen tikkertje 

doen op het schoolplein.   

Gemaakt door Stan en Fleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/nVmV3949YFrl

