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

 

Woensdag 26 september staat er een oud papier-container op de locatie Huenderstraat 
én op de locatie Ketterinksteeg. Helpt u ook dit keer mee om de container goed gevuld te 
krijgen? 

Alvast bedankt !  

Manja Sluiter 

IKC het Sterrenpalet 

Huenderstraat 51 

7151 DB Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 

www.sterrenpaletvco.nl 
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Zoals u al heeft vernomen neemt Klaas Snij-
der op dinsdag 2 oktober afscheid van onze 
school. Klaas is ruim 33 jaar conciërge ge-
weest op onze scholen en heeft op alledrie de 
locaties (de Willem Sluiterschool, de Drie-
sprong en de Julianaschool) gewerkt. Het 
liefst vertrekt Klaas ‘met stille trom’, maar 
toch willen we er graag een speciale af-
scheidsdag van maken. Ook voor u als ouders 
is er gelegenheid om afscheid van hem te 
nemen. Om half 3 staat op de locatie Kette-
rinksteeg de koffie en thee klaar en kunt u 
hem de hand drukken. We wensen Klaas nog 
fijne laatste werkweken met daarna een goe-
de en mooie afscheidsdag!  

De uitnodiging voor dit afscheid vindt u onder 
Documenten op Mijn School. 



Op ons kindcentrum  draait het om de kin-
deren. Veel zaken worden door volwasse-
nen (team en ouders) besproken en beslo-
ten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
ook mee kunnen denken en beslissen over 
de gang van zaken. Het is belangrijk om te 
weten wat er in ze omgaat, te luisteren 
naar wat er speelt en er vervolgens met 
elkaar mee aan het werk te gaan. 

Als aanvulling op de ideeën die het team en 
ouders lanceren hebben kinderen vaak een 
frisse en originele kijk op zaken. Ze hebben 
een grote denkkracht en bruisen vaak van 
de ideeën! De kinderen ervaren dat ze mee-
tellen, dat ze serieus genomen worden en 
bij de organisatie horen. 

In alle groepen  is er door de leerkracht en 
groep een leerling gekozen die de groep 
vertegenwoordigt in een vergadering waar-
van Ineke Neerhof (directeur) de voorzitter 
is.  

Dit jaar bestaat de kinderraad uit: 

 Groep 1A: Scarlett 

 Groep 1B: Thijn  

 Groep 2A:  Vienna  

 Groep 2B:  Sven 

 Groep 3: Chelsey  

 Groep ¾: Vince (groep 3) en Sem 
(groep 4) 

 Groep 4: Stef  

 Groep 5: Lotte 

 Groep 5/6: Dana (groep 5) en Wessel 
(groep 6) 

 Groep 6: Gijs  

 Groep 7: Alyssa 

 Groep 8: Tibbe 

Jongens en meisjes, veel succes toegewenst 
dit schooljaar!  

Dit schooljaar vergaderen we per locatie. 
Inmiddels hebben de eerste vergaderingen 
(aan de Ketterinksteeg en de Beukenlaan) 
plaatsgevonden. In één van de komende 
weken zal de vergadering aan de Huender-
straat plaatsvinden.  
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Denkt u aan het eerste info-uur op maan-
dag 8 oktober? Dan heeft u de mogelijkheid 
om ons nieuwe gebouw van binnen te be-
kijken. Vanaf 19.00 uur is de deur geopend 
en tot 19.30 uur is er gelegenheid om alle 
ruimtes te bekijken. Aansluitend zullen de 
ouderraad, medezeggenschapsraad en ou-
dercommissie (van de opvang) u daar ver-
slag doen van het afgelopen schooljaar en 
zullen zij zich, samen met andere commis-
sies, voorstellen aan iedereen. Verder is er 
rond de koffie en thee… tijd voor kennisma-
king en ontmoeting met elkaar! Van harte 
welkom! 

 

 

Volgende week woensdag gaat groep 8 op 
kamp. Meester Erik, juf Audry, juf Joanne en 
meester Rogier gaan mee. Wie er komen 
invallen voor Audry en Joanne schrijven we 
in berichten aan de ouders van de betref-
fende groepen.  Wij willen iedereen alvast 
heel veel plezier toewensen! 

 

Voor alle ouders van de kinderen van 8: na 
afloop van het kamp verzamelen we alle 
foto’s die gemaakt zijn. Hiervan willen we 
graag een cd maken. Om dit mogelijk te 
maken hebben we hiervoor uw toestem-
ming nodig en u heeft hierover een bericht 
ontvangen van Erik. 

 

Bij de laatste luizencontrole (op maandag 
10 september) zijn er in de groepen 2B en 4 
(aan de Huenderstraat) en in groep 5/6 (aan 
de Ketterinksteeg) verse neten gevonden. 
Daarom zal er a.s. maandag in deze groe-
pen een hercontrole worden gedaan.  Denkt 
u dan weer even aan het beperken van de 
klipjes, strikjes, gel enz. in het haar, dat 
maakt het pluizen makkelijker. Namens de 
luizenpluizers, bedankt!   

 

 

Deze week heeft Jobke Scharenborg verteld 
dat zij een kindje verwacht!  

Jobke en Maarten, van harte gefeliciteerd 
met jullie zwangerschap! We wensen jullie 
een heel goede, verwachtingsvolle tijd toe. 
Dit betekent dat Jobke met zwanger-
schapsverlof gaat. Wanneer dat zal zijn en 
hoe e.e.a. ingevuld gaat worden, hoort u 
t.z.t. van ons. 

 

Het was fijn dat er heel veel ouders konden 
komen op de informatieavond! Bedankt 
voor uw komst! 

Er is heel veel informatie gegeven in alle 
groepen. Mocht u toch nog te kampen heb-
ben met vragen of onduidelijkheden, dan 
horen we dat graag ! Geen vraag of opmer-
king is teveel... 



Dode hoek les voor groep 7/8  

Vorige  week werd er een praktische dode hoek-les gegeven aan de kinderen van groep 7/8. Deze werd uitgevoerd op verzoek van de 
gemeente, in opdracht van het ROV Oost-Nederland. Dit in het kader van: Iedereen elke dag weer veilig thuis! Daarmee wordt extra inge-
zet op kwetsbare doelgroepen zoals kinderen en gevaarlijk gedrag in het verkeer. Ook in de dode hoek van vrachtwagens en andere grote 
voertuigen. Na het kijken van een film gingen  de leerlingen in groepjes naar buiten om in en om de vrachtwagen te kijken en te ervaren 
wat een vrachtwagenchauffeur allemaal ziet en waar je hebt beste kunt gaan staan zodat de chauffeur jou ook ziet.    

De dode hoek  

Iedereen heeft wel eens gehoord van de “dode hoek” van een vrachtauto. 
Vaak lezen we berichten in de krant  over een dode hoek ongeval met fiet-
sers. Maar wat is precies een dode hoek ? En hoe kun je er veilig mee om-
gaan ?  

De dode hoek van een vrachtauto is de ruimte om de auto waar de chauf-
feur niets kan zien. Een vrachtauto heeft niet één, maar meer dode hoe-
ken: vlak voor de auto, naast de auto en achter de auto.  

Gevaren van een rechts afslaande vrachtauto worden vaak onderschat. 
Een chauffeur die rechts afslaat kan zijn rechterzijkant en voorkant niet 
goed overzien. Fietsers zijn hierbij het meest kwetsbaar. Een recht doorgaande fietser wordt door een chauffeur al snel over het hoofd 
gezien, omdat hij hem niet kan zien. Er is al veel gedaan om het aantal ongevallen terug te dringen, zoals het plaatsen van camera’s en 
dode hoekspiegels in en aan de vrachtauto. Toch vallen er jaarlijks nog steeds slachtoffers. Om deze reden blijft het belangrijk om ver-
keersdeelnemers te wijzen op de dode hoeken van een vrachtauto.  

Hieronder hebben we een aantal tips voor jullie, waardoor je minder gevaar loopt in een situatie met de dode hoek van een vrachtauto of 
een ander groot voertuig: 

 Stop nooit onder of naast de spiegels. Hier ziet de chauffeur je echt niet.  

 Zorg dat je ver genoeg voor of ver genoeg achter een vrachtauto fietst. Hiervoor geldt: kun je de chauffeur zien, dan kan hij jou zien, 
tenminste, als hij kijkt. Sta je vlak voor, achter of naast een vrachtauto, dan ziet een chauffeur je niet.  

 Maak oogcontact met de bestuurder. Wanneer jij de bestuurder ziet, kan hij jou ook zien. Tenminste, als hij op dat moment kijkt. Kun 
jij de bestuurder niet zien, dan ben je onzichtbaar voor de bestuurder en sta je verkeerd opgesteld.  

 Bij afslaand vrachtverkeer in bochten, op rotondes en kruispunten blijf je ver rechts achter de vrachtwagen. Een afslaande vrachtwa-
gen moet een grotere bocht nemen en wijkt uit. Hoe groter een vrachtauto, hoe meer hij uitwijkt.  

Via http://www.blijfuitdedodehoek.nl kunt u als ouder uw kennis over de dode hoek testen. 

De OuderCommissie vergadert elke tweede maandagavond van de maand. 

In verband met de info-avonden op school wordt er in september en oktober afgeweken van de tweede maandagavond van de maand en 
de eerstvolgende vergadering is op maandag 24 september. 
Heb je als ouder vragen of opmerkingen over de BSO of Kinderdagopvang, dan vernemen wij dat graag. Dit kan bijvoorbeeld gaan over 
het beleid dat wordt gehanteerd, maar ook over leuke en interessante activiteiten organiseren. Wij zijn te bereiken via de mail: ocop-
vang@sterrenpaletvco.nl, maar u kunt ook een berichtje achterlaten bij één van de medewerkers.  

Groeten, 

Dana Olde Nordkamp, Wendy Woertman-Nijhuis, Jeroen Siemerink en Erika Stokkers 
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Voor wie daarvoor belangstelling heeft, u 
kunt nog t/m vrijdag 28 september een 
Juliana t-shirt bemachtigen. U kunt 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.  
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Hallo, 

Mijn naam is Jim Klein Gebbinck. Ik ben 
17 jaar oud en ik ben in Groenlo geboren, 
waar ik nu nog steeds woon. Mijn hob-
by’s zijn voetballen, gamen en afspreken 
met vrienden. Met voetbal speel ik in de 
JO-19-1 bij de S.V. Grol. Twee jaar gele-
den heb ik mijn VMBO-diploma gehaald 
op het Marianum. Hierna ben ik begon-
nen met de opleiding Sport en Bewegen 
op het Graafschap College. Op dit mo-
ment begin ik met het 3e leerjaar. In dit 
leerjaar heeft iedereen een profiel geko-
zen. Ik heb gekozen 
voor het profiel BOS 
(Buurt, Onderwijs en 
Sport). De reden 
waarom ik dit profiel 
heb gekozen is omdat 
ik het leuk vind om 
sportlessen te geven 
aan kinderen op de 
basisschool.   

Groetjes, Jim Klein Gebbinck 

 

 

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

Allemaal een heel fijne verjaardag toege-
wenst!  

 

 

U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:  

· uitnodiging afscheid Klaas 

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Joost Kolkman. Ik ben 21 jaar oud 
en woon in Lichtenvoorde. Ik volg de op-
leiding sport en bewegen op het Graaf-
schap College. Mijn uitstroomprofiel is 
BOS (Buurt, Onderwijs en Sport). Dit 
schooljaar gaan Jim en ik stage lopen op 
de maandag bij juf Jeanet. We gaan hier-
bij ook gymlessen verzorgen. Mijn hobby 
is voetbal. 

Groetjes, Joost Kolkman 

 

 

In groep 1A zijn Boaz, Carlijn, Elwin en 
Hanna inmiddels begonnen in de groep. 
Ook verwelkomen we Zico en Hailey. 

Welkom allemaal en heel veel speel- en 
leerplezier! 


