
Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief! 

 

De kinderboekenweek is van 3 t/m 14 oktober. Het thema dit jaar is: Vriendschap. In de 
klassen wordt hier aandacht aan besteed. 

IKC het Sterrenpalet 

Huenderstraat 51 

7151 DB Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 

www.sterrenpaletvco.nl 
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Voor de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen 
die gebruik maken van de peuteropvang/
kinderdagverblijf is het nu ook mogelijk om 
Mijn School te gebruiken. 

Deze week hebben alle ouders een active-
ringsmail hiervoor ontvangen. Het kan zijn 
dat deze mail in de spambox is belandt, wilt u 
dit extra controleren? 

Ouders waarvan al een kind in groep 1-8 zit 
en die geen extra mailadres hebben, hebben 
bovendien een e-mailadres van het sterren-
palet gekregen. Ook hierover is een mail ver-
stuurd. 

Mocht u desondanks tegen problemen aanlo-
pen, wilt u dan contact opnemen met Mirjam 
(admin@sterrenpaletvco.nl). 

mailto:admin@sterrenpaletvco.nl


Op woensdag 17 oktober gaat Daniëlle met 
zwangerschapsverlof. We zijn druk bezig 
met de invulling van de tijdelijke vacature 
die hierdoor ontstaat. Wij hopen u zo spoe-
dig mogelijk te laten weten wie Daniëlle 
komt vervangen.  

Daniëlle wensen we een heel fijn verlof! We 
hopen dat alles goed gaat en zijn met ons 
allen natuurlijk heel benieuwd naar het 
geboortebericht!  

 

Denkt u aan het eerste info-uur van aan-
staande maandag ? Dan heeft u de moge-
lijkheid om ons nieuwe gebouw van binnen 
te bekijken. Vanaf 19.00 uur is de deur geo-
pend en tot 19.30 uur is er gelegenheid om 
alle ruimtes te bekijken. Aansluitend zullen 
de ouderraad, medezeggenschapsraad en 
oudercommissie (van de opvang) u daar 
verslag doen van het afgelopen schooljaar 
en zullen zij zich, samen met andere com-
missies, voorstellen aan iedereen. Verder is 
er rond de koffie en thee… tijd voor kennis-
making en ontmoeting met elkaar! Van 
harte welkom! 

Met als laatste zin. We zagen dat zich al 
een aantal ouders hiervoor heeft aange-
meld in de agenda. We hadden u er nog niet 
op gewezen dat dit kon en het hoeft ook 
niet persé, maar als u zich wilt aanmelden 
is dat fijn om te weten voor de hoeveelheid 
koffie en thee. Zie de agenda in Mijn School. 

 

  

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krij-
gen basketbal-introlessen tijdens de gym-
les. Deze worden georganiseerd door de 
Sportfederatie Berkelland en staan gepland 
op maandag 8 oktober, donderdag 1 no-
vember en maandag 5 november. 

Dit betekent dat we maandag 8 oktober 
groep 5/6 om 8.15 uur in de gymzaal in het 
Simmelink verwachten. Maandag 5 novem-
ber heeft groep 4 hierdoor gym tot 14.00 
uur. We lopen samen terug naar school. 
Het kan zijn dat u hierdoor iets langer op 
uw kind(eren) moet wachten. 

Op de donderdag zijn er geen wijzigingen 
waarmee u rekening hoeft te houden. 
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Na de herfstvakantie, vanaf maandag 29 
oktober , gaan de kinderen van groep 5/6 
op de fiets naar de Pickerhal. Zij hebben 
dan van half 12 tot kwart over 12 gymles. 
Dit betekent dat zij op de maandag hun 
fiets mee moeten nemen naar school. 

 

 

Op maandag 8 en donderdag 11 oktober is 
er GEEN gym in de Pickerhal in verband 
met het Politievoetbaltoernooi. De kinderen 
hoeven dan geen gymkleding mee te ne-
men. 

Vrijdag 12 oktober is de Pickerhal weer 
beschikbaar en gaan de gymlessen voor de 
groepen 7 en 8 wél door. 

 

 

Op vrijdag 2 november is de bezet en dan 
vervallen de gymlessen voor de groepen 7 
en 8. In plaats daarvan hebben zij op don-
derdag 1 november een basketballes. 

 

 

  

De Eibergse Sport Federatie organiseert 
ook dit jaar voor de kinderen van de groe-
pen 7 en 8 "Blij dat ik glij". Hier kunnen de 
kinderen beter leren schaatsen in vier we-
ken. Voor meer informatie verwijzen u naar 
de flyer die u kunt vinden onder Documen-
ten op Mijn School. 

 

 

 

Op maandag 8 oktober is er een inloop-
spreekuur vanuit de GGD. Dit spreekuur is 
aan de Ketterinksteeg en is van 14.15-
15.15 uur.  Op dinsdag 9 oktober is dat aan 
Huenderstraat, van 8.30 - 9.30 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 binnenlo-
pen. Ook de ouders van de Beukenlaan 
kunnen 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. 

 

 

Denkt u eraan de ouderbijdrage van uw 
kind(eren) ad €25,00 per kind vóór 15 no-
vember te betalen? Het bedrag kan worden 
overgemaakt op rekening NL89 INGB 0003 
5467 75 t.n.v. Stichting Vrienden van het 
Sterrenpalet, onder vermelding van de 
naam van uw kind(eren). 

Bij voorbaat dank! 

 

Op maandag 24 september is er weer een 
hercontrole gedaan. Alleen in groep 2B ko-
men nog verse neten voor. Daarom wordt 
er in deze groep a.s. maandag 8 oktober 
een hercontrole gedaan. Wilt u tussentijds 
uw kind(eren) blijven controleren op luizen/
verse neten? Op die manier hopen we de 
school zoveel mogelijk luisvrij te krijgen en 
houden.   

 

 



Woensdag 17 oktober is er een fietscontrole op school voor de groepen 5 t/m 8. 
Denken jullie eraan om dan de fiets mee te nemen naar school? Er komen men-
sen van VVN en Bleumink om de fietsen te controleren. Het zou daarom fijn zijn 
als u samen met uw kind de fiets voordien  gaat controleren en zorgt dat deze 
goed is. Kijk met name naar batterijen van verlichting en naar de bel of die het 
doen. Er staat een lijst in documenten op Mijn School op welke punten de con-
trole uitgevoerd gaat worden. 

De fietsen die zijn afgekeurd, of voor de kinderen die op 17 oktober niet aanwe-
zig konden zijn, krijgen op woensdag 31 oktober een hercontrole.  

Vooral fietsers, jongeren en ouderen zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Nu de dagen weer korter worden, is het van groot belang dat de 
fiets van uw kind(eren) in orde zijn. Werkt u daarom mee door ervoor te zorgen dat de fiets van uw kind(eren) in orde is? 

 

Dinsdag hebben we afscheid genomen van onze conciërge, Klaas. Als verrassing is Klaas thuis 
opgehaald met een versierde auto van VCO Kinderdomein en de leerlingen van groep 5/6, die 
hun fietsen feestelijk versierd hadden. Er was een feestelijke lunch, Klaas heeft getrakteerd (hij 
was die dag immers ook nog jarig) en tot slot was er een handendruk-moment (géén receptie, 
was de uitdrukkelijke wens van Klaas). 

Klaas, bedankt voor alles wat je in al die jaren voor onze scholen hebt gedaan! Geniet van je 
pensioen! 

 

 

Vrijdag 21 september heeft groep 8 een bandenplakles gehad. 

Deze werd gegeven door een medewerker van fietsenwinkel Profile Bleumink. 

De kinderen kregen eerst in de klas uitleg over hoe je een binnenband moet ver-
wijderen, plakken en daarna weer terug plaatsen.  

Sommige kinderen mochten tijdens de uitleg meehelpen en  dit ging heel goed. 

Hierna waren de kinderen zelf aan de beurt. Zij mochten in tweetallen een band 
plakken. 

De kinderen gingen enthousiast aan het werk.  Je kon zien dat ze goed hadden 
opgelet tijdens de uitleg. Alle banden zijn weer keurig geplakt. 

Na afloop kregen alle leerlingen  een sleutelhanger cadeau. 

Mocht er een band lek gaan ,, kunnen de kinderen nu zelf hun band plakken!! 
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Sinds het vreselijke ongeluk met een Stint 
in Oss op 20 september is bij onze BSO/
kinderopvang de Stint in de schuur blijven 
staan. 

Zoals u wellicht al heeft meegekregen mo-
gen Stints sinds afgelopen woensdag niet 
meer de openbare weg op vanwege zorgen 
over de veiligheid van deze elektrische bol-
derkar. Uiteraard zullen wij de berichtge-
ving en veiligheidseisen hieromtrent op de 
voet blijven volgen. Immers: Veiligheid staat 
voorop. 

Maandag 1 oktober was de koffie-inloop op 
de locatie Huenderstraat. Het was fijn dat 
er opnieuw een tafel vol mensen was. On-
der het genot van een kopje koffie of thee 
was er tijd om o.a. lief en leed met elkaar te 
delen. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op 
maandagmorgen 8 november, van 8.00 - 
9.00 uur op de locatie Huenderstraat. U 
bent hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

Met hulp van een aantal ouders en de kin-
deren uit groep  7 is het ook dit keer gelukt 
om de oud papier-containers op de locaties 
Huenderstraat en Ketterinksteeg weer goed 
gevuld te krijgen. Allemaal heel hartelijk 
bedankt !  

Op woensdag 28 november zullen er op-
nieuw 2 containers staan (1 op de locatie 
Huenderstraat en 1 op de locatie Kette-
rinksteeg).  Hiervoor zijn wij nog op zoek 
naar ouders die willen helpen. Een auto met 
aanhanger is heel welkom! 
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Vandaag is het de Dag van de Leraar, de 
Nederlandse variant van World Teachers' 
Day. Met deze dag wordt het belang van 
goede leraren benadrukt. VCO organiseert 
op deze dag een startbijeenkomst voor alle 
personeelsleden, waar we van het Sterren-
palet ook heen gaan.  

Als team willen wij de OR heel hartelijk 
bedanken voor de attentie die alle leer-
krachten hebben ontvangen met onder-
staand gedicht: 

Zondag 14 oktober is er weer een speciale 
dienst voor kinderen in de leeftijd van 2 – 8 
jaar, maar oudere kinderen zijn 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-
Kerkdienst zal ongeveer een half uurtje 
duren. 

In plaats van geld voor een collecte word je 
van harte uitgenodigd om artikelen voor de 
voedselbank mee te nemen (lang houdbare 
of drogisterij-artikelen).  

Na afloop van de dienst is er ranja, koffie en 
thee voor iedereen, uiteraard hebben we 
daar ook wat lekkers bij. Ondertussen kun-
nen de kinderen kleuren of puzzelen. Ook is 
er een klein cadeautje voor 
de kinderen. 
De Kinderkerk-commissie 
heeft deze keer als thema 
gekozen voor "De hoogste 
toren". Dit thema heeft te 
maken met het verhaal 
over de toren van Babel. 

 

Aanstaande herfstvakantie (maandag 22 t/
m vrijdag 26 oktober ) organiseert Sport- 
en Recreatiecentrum 't Spilbroek in Neede 
een zwem4daagse in Optisport 't Spilbroek.  

Maandag 22-10 t/m vrijdag 26-10 van kun 
je van 18.30 - 20.00 uur deelnemen. Kosten 
voor deelname zijn in de voorverkoop (t/m 
21 oktober) € 10,00  online en aan de kassa, 
en € 12.50 voor aanmelden vanaf 22 okto-
ber.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de website: https://www.optisport.nl/
spilbroek/nieuws/zwem4daagse-2018-in-t
-spilbroek 

https://www.optisport.nl/spilbroek/nieuws/zwem4daagse-2018-in-t-spilbroek
https://www.optisport.nl/spilbroek/nieuws/zwem4daagse-2018-in-t-spilbroek
https://www.optisport.nl/spilbroek/nieuws/zwem4daagse-2018-in-t-spilbroek


 

Zoals de foto’s weergeven zijn we binnen volop met de afbouw bezig. 

De hoofd ingang is helemaal met gips vlak en strak gemaakt , zodat hier straks een goede lichtinval gecreëerd wordt. 

Ook zijn bijna alle lokalen boven en ook al ruim 50% beneden voorzien van scan-behang. 

Boven zijn de plafondbouwers al begonnen met het dichtleggen van de plafonds. 

Ook de grote tribune-trap is geplaatst , en deze wordt verder afgemonteerd in week 41. 

Tevens start in week 41 de vloerenlegger , die een begin gaat maken met de mooie afgewerkte vloeren in de lokalen en gangen. 

Kortom er wordt veel en goed werk verzet door de bouwploeg en het komt er allemaal mooi uit te zien. 

  

Tot ziens en een vriendelijke groet v/d bouwers die mogen werken aan het mooie Sterrenpalet. 

 

Top 4 van het kamp 

1. De bonte avond; Dit is voor ons nummer 1, omdat het zo gezellig was en er waren erg grappige en mooie acts. Stan en Troy deden het 
journaal van de toekomst. Troy vertelde erg grappig. Fleur en Plien deden een turnact op muziek en alles ging heel gelijk. Daardoor 
was het erg mooi. Jestin, Tristan en Ruben waren kabouters geworden en deden een leuk dansje met de handen en voeten. Dat was 
heel grappig. Meester Erik en meester Rogier waren verkleed als vrouwen in een jurk en met make-up op. Juf Audry en juf Joanne 
waren verkleed als mannen. Janneke, Céline en Karlijn hadden gewonnen met een zelfgemaakt en gezongen lied. 

2. De avonden;  Deze waren zo leuk en gezellig. Wij deden spellen, maakten grappen en zaten bij het kampvuur. Daar werden moppen 
verteld. Meester Rogier vertelde erg enge spookverhalen.  Toen het tweede spookverhaal bijna was afgelopen sprongen meester Erik 
en juf Audry schreeuwend uit de bosjes achter ons. Iedereen schrok heel erg. Een aantal huilden zelfs even (zelfs de ‘stoertjes’). Met 
een kopje thee kwam iedereen tot rust. 

3. Bowlen; Het bowlen was erg leuk. Iedereen was sportief en gunde elkaar de winst. Vier kinderen hebben zelfs een strike gegooid! 

4. Treinreis & kerk beklimmen; Op donderdag gingen wij met de trein naar Zutphen toe. Voor een paar kinderen was het de 1e keer dat 
zij in een trein zaten. In Zutphen beklommen wij van binnenuit een kerktoren. Die kerk was 70 meter hoog. Toen wij de trappen om-
hoog liepen zagen wij zelfs een aantal vleermuizen hangen! Bij 45m hoogte mochten wij naar buiten. Daar had je een heel mooi uit-
zicht over Zutphen. Sommige kinderen en meester Erik hadden wel last van hoogtevrees, maar iedereen is wel buiten geweest. Heel 
knap! Na het beklimmen van de kerk mochten wij nog een uur shoppen. Iedereen mocht €7,50 meenemen. 

Groep 8 

 

  

 NUMMER 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stijn (groep 1A) en Lars (kdv) hebben vorige 
week een zusje gekregen! Zij heet Zara. We 
zijn heel blij voor Stijn en zijn ouders. Van 
harte gefeliciteerd en samen veel geluk 
gewenst ! 
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Hallo allemaal, 

Ik ben Kim Braam en ik loop 1 jaar stage 
bij Beweeg Wijs. 

Ik ben 15 jaar en zit in 
het examenjaar van 
het Assink lyceum 
Neede. Daar doe ik 
Zorg en Welzijn. Ik 
weet nog niet precies 
welk beroep ik later wil 
gaan doen, maar Be-
weeg Wijs lijkt me erg 
leuk. 

Mijn hobby’s zijn: paardrijden, skeeleren, 
klarinet en piano spelen.   

Groetjes,  
Kim Braam 

 

 

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

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

 

 

U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:  

· flyer Blij dat ik Glij 

In groep 1A verwelkomen we Suus. Zij is het 
zusje van Eline en Elwin. Welkom op het 
Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op 
school!  

 

 

 

 

Bij de peutergroep verwelkomen we Steffie  
en bij de opvang komen Yinthe, Noris Nadia, 
Rick, Hanne, Mila, Rem en Tala af en toe een 
dagje spelen.  Bij de BSO verwelkomen we 
Renske, Lotte, Hanne, Chris, Ghada en Zico. 
Wij wensen jullie een heel fijne speel- en 
leertijd toe! 


