
Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief! 

 
Door verouderde telefooncentrales zijn de locaties Beukenlaan en Ketterinksteeg helaas 
slecht bereikbaar. Zo vlak voor de verhuizing willen wij hierin niet meer investeren. Wij 
willen u daarom vragen om voortaan het centrale telefoonnummer (471550) van de loca-
tie Huenderstraat te gebruiken. Indien mogelijk zal er dan geprobeerd worden door te 
verbinden en anders wordt de boodschap via de teamapp doorgegeven aan de betrokken 
persoon/personen. 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking! 

IKC het Sterrenpalet 

Huenderstraat 51 

7151 DB Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 

www.sterrenpaletvco.nl 
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In het eerste Letterpalet van dit schooljaar 
hebben wij u al gemeld dat er een probleem 
is met Mijn School. 
De telefoongegevens in Mijn School worden in 
volstrekte willekeur bij ouders neergezet. Dit 
kan betekenen dat het telefoonnummer van 
opa/oma op de eerste plaats staat in plaats 
van uw eigen telefoonnummer. 
Achter de schermen wordt er heel hard aan 
dit probleem gewerkt door de technici van 
Mijn School.  
Het zou voor Mirjam heel fijn zijn als u niet 
langer probeert de telefoonnummers te wi-
jzigen. Zij krijgt van elke wijziging een mail (en 
dat worden er steeds meer), terwijl zij er niets 
aan kan veranderen.  
Mocht u een nieuw adres hebben gekregen of 
een nieuw telefoonnummer wilt u dit dan 
doorgeven aan Mirjam 
(admin@sterrenpaletvco.nl)? Dan zal zij het in 
ieder geval in de leerlingenadministratie kun-
nen wijzigen. Ook als u problemen ondervindt 
met inloggen of met het ontvangen van de 
notificatiemails kunt u contact met haar 
opnemen. 
Helaas kunnen wij op dit moment niets aan 
deze situatie veranderen en wij vragen u om 
geduld en begrip. 

mailto:admin@sterrenpaletvco.nl


Wij zoeken extra handjes!! 

Al heel wat jaren wordt er door leerlingen (en ouders en familieleden van leerlingen) oud papier opgehaald, zowel in de wijk rondom de 
Huenderstraat als in de wijk rondom de Ketterinksteeg. 

Ook nu na de fusie van de Juliana en het Sterrenpalet zouden we dit graag willen voortzetten. Van de opbrengst worden leuke dingen 
georganiseerd voor de leerlingen. De inzameling van oud papier is een vrij eenvoudige, maar zeer doeltreffende manier om geld in te 
zamelen. Geen enkele andere activiteit levert zoveel euro’s op.  

Nu zijn wij  naar extra man- en/of vrouwkracht op zoek om dit op een goede en prettige manier te kunnen blijven doen. 

De organisatie is nu in handen van één persoon. Deze persoon regelt onder ander de containers, verzorgt de uitdeelbriefjes (die in de 
wijken moeten worden uitgedeeld door de leerlingen),  print de routes, en zorgt voor een lekker broodje tussen de middag en een kop 
koffie/thee na afloop. 

•Hoe vaak gaan we de wijk in?  • 5 á 6 x per schooljaar 

•Hoe lang duurt het?   • 1,5 á 2 uur per x (mits voldoende hulp) 

•Wat zoeken we?   • Liefst auto’s met een aanhanger maar zonder mag ook 

     • Aansturend iemand voor de locatie Huenderstraat 

Dus, wil je zelf wel een keer meehelpen, of heb je een ander in de familie die wel een keer mee wil helpen? Reageer dan even door een 
mail te sturen naar OR@sterrenpaletvco.nl. Je hoeft echt niet iedere keer mee te doen. Met 2 of 3 extra vrijwilligers wordt het organ-
iseren en ophalen al een stuk gemakkelijker. We realiseren ons dat we een beroep doen op een ieder zijn vrije tijd, alleen zou het zo 
zonde zijn wanneer we deze activiteit door te weinig animo moeten staken. Een eenvoudiger manier om geld in te zamelen is er niet. We 
hopen op jullie aanmelding!!  
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Op dinsdag 6 november vinden de tien-
minuten-gesprekken plaats.  

Als de leerkracht in deze periode niet op hu-
isbezoek komt, ontvangt u hiervoor via Mijn 
School op maandag 29 oktober een uitno-
diging (onder Oudergesprekken).  Aanmelden 
kan t/m vrijdag 2 november. 

Een veelgehoorde klacht is dat ouders niet 
kunnen controleren of de afspraak ook daad-
werkelijk is ingepland. Dit kunt u controleren 
door, nadat u zich heeft aangemeld voor de 
gesprekken, daarna even uit te loggen en 
vervolgens opnieuw in te loggen. Dan  krijgt 
u te zien op welk tijdstip u een afspraak 
heeft gemaakt. 

In het geval u meer kinderen in één groep 
heeft: u krijgt één uitnodiging, gekoppeld aan 
één van uw kinderen, voor een gesprek van 
20 (bij 2 kinderen) of 30 (bij 3 kinderen) min-
uten, waarbinnen de gesprekken voor beide/
alledrie de kinderen plaatsvinden.   

 

 

 

 

Op maandag 5 november is er, van 8.00 – 
9.00 uur, een koffie-inloop aan de Huender-
straat. Hiervoor bent u allemaal van harte 
uitgenodigd! Het zou leuk zijn om elkaar als 
ouders van de verschillende locaties  rond de 
koffie/thee te ontmoeten. 

 

Op vrijdag 9 november staat een 
verkeersmiddag voor groep 5 gepland. Willen 
de leerlingen die dag hun fiets meenemen 
naar school?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie worden de voorleeskampioenen van het 
Sterrenpalet? 

De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen mee-
doen aan de voorleeswedstrijd. In elke klas 
wordt in de 2e week na de herfstvakantie de 
voorronde gehouden. Uit elke groep komen 
twee winnaars. Zij strijden op woensdaga-
vond 14 november in de finale tegen elkaar. 
Een echte jury maakt aan het eind van de 
avond de winnaars van elke groep bekend. 

 

Een aantal voorleestips: 

Lees rustig voor, spreek duidelijk, kijk af en 
toe de zaal in en verspreken is niet erg. Goed 
ademhalen en opnieuw beginnen. 

mailto:OR@sterrenpaletvco.nl


  
Zoals u in het vorige Letterpalet heeft kun-
nen lezen, krijgen de leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 basketbal-introlessen 
tijdens de gymles. De eerste les is inmid-
dels geweest, de overige 2 data zijn: don-
derdag 1 november en maandag 5 novem-
ber.   

Dit betekent dat op maandag 5 november 
groep 4 hierdoor tot 14.00 uur gym heeft. 
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. Dit betekent wel dat de 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun fiets 
mee moeten nemen naar school! 

 

 
De kinderen van groep 5/6 (Ketterinksteeg) 
kunnen voorlopig toch in hun eigen gymzaal 
(’t Simmelink) blijven gymmen en hoeven 
dus NIET naar de Pickerhal te fietsen. 

Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de 
twee stagiaires (Jim en Joost) deze lessen 
kunnen geven, onder toezicht van juf Carla 
(met de bevoegdheid bewegingsonderwijs). 
Juf Joyce zal in die tijd in groep 1A zijn.  

ALLEEN op 5 november fietsen de leer-
lingen van groep 5/6 (Ketterinksteeg)  wél 
naar de Pickerhal voor een introductieles 
basketbal. Dat doen zij onder begeleiding 
van verkeersouders, die hen helpen goed te 
fietsen in het verkeer van de Ketterinksteeg 
naar de Pickerhal.  
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Op maandag 5 november zal er aan de lo-
catie Ketterinksteeg een theateruitvoering 
plaatsvinden binnen het vak Duits. Vorig 
schooljaar hebben de huidige groep 3/4 en 
groep 6 les gehad in deze taal. Ook zijn ze 
begonnen met het leren kennen van leer-
lingen en groepen op onze partnerschool in 
Vreden de St. Marienschule. Dit schooljaar 
zijn beide groepen uitgekozen om met een 
project mee te doen. Ze zullen in het kader 
van een grensoverschrijdend Kunst- en 
Cultuurproject maandag 5 november begin-
nen met een theateruitvoering omtrent het 
thema "thuis". Daarna zal er een verwerk-
ingsopdracht komen die, als het af is zal 
worden tentoongesteld in het museum Kult 
in Vreden. De data van deze tentoonstelling 
zal nog bekend gemaakt worden. In ieder 
geval zullen de leerlingen de kans krijgen 
om deze tentoonstelling dan te bezoeken 
en zullen de betreffende groepen van onze 
partnerschool dan ook aanwezig zijn. Een 
museumbezoek en uitwisseling ineen, wat 
een geweldige kans om de Duitse taal en 
cultuur binnen de school te halen. We ki-
jken ernaar uit! 

 

  

Woensdag 17 oktober heeft de jaarlijkse 
fietscontrole voor de groepen 5 t/m 8 
plaats gevonden. 

Drie mensen van de VVN (Veilig Verkeer 
Nederland) en fietsenmaker Bleumink heb-
ben alle fietsen gekeurd. Van de 111 leer-
lingen zijn er 24 fietsen afgekeurd en 3 
leerlingen hadden geen fiets bij zich. 

De afkeuringen betroffen veelal kleine din-
gen zoals een bel  die het niet doet, een 
lege batterij  in een lamp en een aantal 
reflectoren die misten. Alle kinderen met 
een goedgekeurde fiets zijn beloond met 
een sticker en een mooie sleutelhanger 

Op 31 oktober vindt de herkeuring plaats. 
Willen alle ouders van de kinderen met de 
fietsen die niet goed waren gekeurd er dan 
voor zorgen dat deze kinderen weer met de 
fiets zijn? En willen de 3 leerlingen die geen 
fiets bij zich hadden deze dan wél meene-
men? 

De kinderen waarvan de fiets alsnog 
goedgekeurd wordt, krijgen dan ook een 
sticker en sleutelhanger als beloning! 

 

 

 

 

 

 

Onder Documenten op Mijn School vindt u 
een document waarin staat hoe te han-
delen als er luizen geconstateerd zijn. 

 

 

Muziekwijs organiseert in november kun-
stlessen onder leiding van Hilda Liem 
(kunstenaar). 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u 
naar de bijlage die u vindt onder Documen-
ten op Mijn School. 

 

 

Educatie Melkveehouderij De Weiden or-
ganiseert de cursus Pony Power die gericht 
is op sociaal-emotionele ontwikkeling en 
persoonlijke groei voor kinderen vanaf 6-7 
jaar. Daarnaast bieden zij de cursus 
Paardenkracht voor pubers waarbij kin-
deren in de leeftijd van 11-16 jaar worden 
ondersteund in de veranderingen die zijn in 
deze periode van hun leven meemaken. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de bijlagen die u terugvindt onder Docu-
menten op Mijn School. 

Ook kunt u een kijkje nemen op de link voor 
een filmpje over dit onderwerp: 

https://www.youtube.com/watch?
v=NGR6YEjxYJY&t=5s 

 

 

 

 

 

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

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

https://www.youtube.com/watch?v=NGR6YEjxYJY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=NGR6YEjxYJY&t=5s


 

Ons jaarthema is ‘Wie ben ik en wie ben jij?’, passend bij het jaarthema van VCO, te weten ‘Identiteit’. Over dat onderwerp ging de VCO-
startbijeenkomst voor alle personeelsleden op de Dag van de Leraar (vrijdag 5 oktober). De meeste teamleden van het Sterrenpalet 

waren daarbij aanwezig. Aan het begin van de bijeenkomst stelde onze nieuwe bestuurder, dhr. Andries Mulder, zich 
voor. Hij is al een keer voor een kennismakingsgesprek met Ineke  bij ons op school geweest en komt binnenkort een 
dagdeel bij ons om met de hele school kennis te maken. Verder dachten we na over de waarden die wij zelf hebben. 
Er werden er om de beurt 15 genoemd en als die op ons van toepassing waren, mochten 
we gaan staan en deze vervolgens voor onszelf opschrijven. Uit de opgeschreven waarden 
mochten we er één kiezen waarvan we dachten dat die tot betekenis kon zijn in het team 
en op school. Deze kernwoorden hingen we aan een mobiel, die we vervolgens mee naar 
school kregen. We vinden het leuk om u te laten weten welke waarden er volgens ons in 
ons team aanwezig zijn: Plezier, Structuur, Aandacht, Betrouwbaar, Creativiteit, Dankbaar-
heid, Open, Optimisme. We hopen dat u ze bij ons en op het Sterrenpalet herkent!  

 

 

Maandag 8 oktober vond het eerste info-uurtje van dit schooljaar plaats. De groep ouders en teamleden konden eerst uitgebreid rond-
lopen door de nieuwe school. Wat ziet het er al anders uit en wat wordt het mooi!  En wat was het leuk dat er zoveel belangstelling was! 
Ook was er, onder het genot van een kopje koffie of thee, tijd om even gezellig bij te praten. 

Aansluitend deden de ouderraad, medezeggenschapsraad en oudercommissie (van de opvang) verslag van het afgelopen schooljaar en 
was er een voorstelronde, gevolgd door een voorstelronde van de verkeerscommissie, de luizenpluizers en de PR-werkgroep. 

De door de ouderraad, medezeggenschapsraad en oudercommissie opgestelde verslagen kunt u terugvinden onder Documenten op Mijn 
School. 

Tip: in ons foto-album kunt u de vorderingen van onze nieuwe school op de voet volgen. Neem eens een kijkje op https://myalbum.com/
album/nVmV3949YFrl 

 

 

Op zaterdag 10 november gaan we lampionnen maken voor Sint Maarten. Lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan met je vader of 
moeder, opa of oma of iemand die je kan helpen met knutselen, om 15.00 uur naar de Huve. Wij zorgen voor de knutselspullen en een 
lampje. Als je zelf een plastic fles of melkpak wilt meenemen, omdat je zelf al weet welke lampion je wilt maken, dan mag dat natuurlijk.  

Je kunt je opgeven tot 5 november bij Jolanda Rooiman: jolandarooiman@hotmail.com of tel. 291343. 

Als je het leuk vindt ben je ’s avonds van harte welkom in de Antoniuskerk in Rekken. 

Om 18:45 uur word je dan in Den Hof (Lindevoort 14) verwacht met je eigen lampion en rugzakje. Vanuit den Hof gaan we in optocht naar 
de kerk. Daar hoor je het Sint Maarten-verhaal en zingen we Sint Maarten-liedjes. Ds. Eveline Struijk-Boers zal de viering, die om 19:00 
uur begint, leiden en Zanggroep Rekken zingt met ons. Dan volgt de korte optocht door Rekken en eindigen we weer bij den Hof waar 
warme chocolademelk met wat lekkers klaarstaat. Doe je een veiligheidshesje aan om veilig in het donker te kunnen lopen?  

Graag tot ziens!! 

Jeugdraad PKN Eibergen-Rekken en Oecumenische werkgroep Rekken. 
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Alle zaken rondom bewegen op het Sterrenpalet worden besproken door het daarvoor samengestelde beweegteam. In dit beweegteam 
zitten onder anderen leerkrachten van de diverse bouwen (Carolien en Lynn namens de onderbouw, Alies namens de middenbouw, Erik 
namens de bovenbouw), de directie (Ineke), de vakleerkracht gymnastiek (Jeanet), de combinatiefunctionaris Beweeg Wijs (Robin), 
Beweeg Wijs-medewerker (Rogier) en een ouder (Suzan). Samen zorgen zij voor een ontwikkeling omtrent bewegen. 

De komende periode zijn er een hoop ontwikkelingen rondom het IKC en zeker ook in het bewegen op Het Sterrenpalet. Om voor u in 
kaart te brengen wat er zoal staat te gebeuren, hieronder een overzicht met activiteiten die vanuit het beweegteam georganiseerd 
worden en tijdens het beweegteamoverleg aan de orde zijn gekomen. 

Pleinclub  

Er wordt gestart met een club waarbij kinderen die het leuk vinden, na schooltijd, in een groep van maximaal 15 kinderen diverse 
sportactiviteiten gaan doen. Uiteraard gaan de kinderen eerst vergaderen om te bepalen welke activiteiten we gaan uitvoeren. Meer info 
komt binnenkort naar u toe via een flyer over de pleinclub. 

Koningsspelen/Pleinspeeldag 

Er wordt een pleinspeeldag georganiseerd op de Dag van de Koningsspelen, waarbij het nieuwe 
plein officieel geïntroduceerd wordt bij de kinderen. 

Wijkstartdag 

Op zaterdagmiddag 25 mei 2019 vindt een Wijkstartdag plaats in en rond het nieuwe IKC Het Ster-
renpalet. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen of deel te nemen aan diverse ac-
tiviteiten voor jong en oud (0-100 jaar). Deze dag wordt georganiseerd door het beweegteam maar 
ook partners uit de wijk of het dorp (denk hierbij aan diverse verenigingen) worden daarbij betrok-
ken. Daarnaast zullen we tijdens deze middag inventariseren welke activiteiten we in de wijk 
samen willen doen. Dit kan variëren van peutergym tot tuinieren en van schaken tot timmeren. 
Iedereen mag hieraan meedoen!  

Wij horen tijdens dit gezellig samenkomen ook graag wat u belangrijk vindt en waar uw interesses liggen, zodat we aan de hand daarvan 
nieuwe activiteiten kunnen aanbieden. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het beweegteam of over de komende activiteiten, wees dan zo vrij te mailen 
naar: robin@beweegwijs.nl 

 Robin ter Maat, Combinatiefunctionaris Beweeg Wijs / Coördinator beweegteam 
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Laure uit groep 1B en Nine (komt bin-
nenkort op de peutergroep) hebben af-
gelopen week een 
broertje gekregen! 
Hij heet Jurre. We 
zijn heel blij voor 
de familie. Van 
harte gefeliciteerd 
en samen veel 
geluk gewenst ! 

 

 

Komende week, van 22 t/m 26 oktober, is 
de school gesloten wegens de voorjaars-
vakantie. 

Iedereen een fijne vakantie gewenst! Op 
maandag 29 oktober hopen we elkaar weer 
terug te zien op school. 

Bij de peuteropvang verwelkomen we Nine, 
Sam en Mats. Bij de kinderopvang komen 
Lars, Fiep en Lieke af en toe een dagje spe-
len en op de BSO is Suus begonnen. Wij 
wensen jullie, samen met jullie ouders, een 
heel fijne speel- en leertijd toe! 

 

 

 

 

 

 

In het vorige Letterpalet hebben wij Suus 
verwelkomd in groep 1A. Daarbij staat per 
abuis vermeld dat zij het zusje is van Eline 
en Elwin. Dit klopt niet. Excuses voor deze 
fout! 

 

Op zondag 28 oktober gaat de wintertijd in 
(tenzij de Nederlandse 
regering hierover anders 
gaat beslissen). Dit be-
tekent dat de klok één uur 
achteruit gaat. Houdt u 
hiermee rekening? 

 

 

 

Na de herfstvakantie, gelijk op maandag 29 
oktober, is er weer de algehele luizencon-
trole. 

Denkt u er aan om geen ingewikkelde 
staarten, vlechten in het haar van uw do-
chter te doen en graag uw zoon zonder 
teveel gel naar school te sturen? Bij voor-
baat dank. 

mailto:robin@beweegwijs.nl


 

 

U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:  

• verslagen ouderraad,medezeggen-
schapsraad en oudercommissie  

• flyer Kunstclub jeugd Eibergen 

• flyer Pony Power 

• flyer Paardenkracht 
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Hallo allemaal, 

In dit stukje ga ik me voorstellen! Mijn 
naam is Lisa Bu-
dak en ik ben 29 
jaar. Ik ben woo-
nachtig in En-
schede en 
getrouwd met 
Maarten. We heb-
ben samen twee 
dochters van bijna 
2 en 4 jaar. Ik ben 
al zes jaar 
werkzaam in de 

kinderopvang. Ik hou ervan om met de 
kinderen lekker naar buiten te gaan en 
creatieve activiteiten te ondernemen in 
en buiten de groep. Nu mag ik het verlof 

 

 

Graag stellen wij ons aan jullie voor. 

Wij zijn Rebecca Jansen (moeder van Meike en Carlijn uit groep 2 en 1) en Yvonne Tanne-
maat (moeder van Roan, Tijn en Cas uit de groepen 3 en 2). 

En wij zijn de nieuwe luizenpluis-coördinatoren. 

Wat houdt dit nu eigenlijk in? Dit houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor de organisa-
tie van de luizencontroles en dat wij aan-
spreekpunt zijn voor alle betrokkenen. 

Wij doen dit zoals velen van jullie weten - en 
met name de leerlingen (want het is vaak ook 
best gezellig tijdens het pluizen) -niet alleen. 
Dit doen wij met een groep luizenpluizers. 
Samen met hen dragen wij zorg voor een luis-
vrije school. 

Daarnaast zijn wij  aanspreekpunt. Dit vinden 
wij belangrijk. Er moet absoluut geen taboe op 
luizen heersen. Het kan iedereen overkomen, het zegt NIETS over hygiëne! Dus alsje-
blieft, als er vragen, opmerkingen en/of twijfels zijn, schroom niet en benader ons. En als 
wij het niet weten, kunnen wij deze vraag altijd bij een GGD-verpleegkundige neerleggen. 
Dus nogmaals: weet ons te vinden! Dat kan op het plein, in de gang. Telefonisch kan ook, 
maar dat loopt via Ineke (tel. 06-12643247). Wij zullen jullie vragen altijd discreet behan-
delen. 

Het pluizen zal na de opening van de nieuwe school op de maandagen na de vakanties 
plaats vinden. Zijn er luizen geconstateerd, dan doen wij na 2 weken een hercontrole.  

Wij hopen op een fijne samenwerking met jullie allemaal! 

Rebecca en Yvonne 

 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Mayre Stemerdink. Ik ben 
19 jaar oud en ik woon in Winterswijk-
Ratum. Ik zit in het 3e en tevens laatste 
jaar van de opleiding Gespecialiseerd 
Pedagogisch Medewerker niveau 4. Deze 
studie volg ik op het Graafschap College 
in Groenlo. Ik heb altijd al met kinderen 
willen werken, bovendien vind ik het leuk 
om kinderen te verzorgen en ze te bege-
leiden in hun ontwikkeling.  

Op de woens-
dag, donder-
dag en vrijdag 
loop ik stage 
bij de opvang. 
Ik hoop veel 
te leren! 

In mijn vrije 
tijd werk ik bij 
de Bakker 

Bart en ga ik graag op stap met vriendin-
nen. Voor eventuele vragen kunt u altijd 
bij mij terecht.  

Mayre Stemerdink 

 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Ismay Bleumink. Ik woon in 
Neede, samen 
met mijn 
ouders en mijn 
3 oudere zus-
sen en ik ben 
19 jaar oud.  

Ik doe de 
opleiding 
Pedagogisch 
Medewerker 
niveau 3 en zit 

in leerjaar 2. Na mijn niveau 3-opleiding 
wil ik nog niveau 4 gespecialiseerd peda-
gogisch medewerker gaan doen.  

Ik kom het hele schooljaar stagelopen bij 
de opvang, op de maandag en de dinsdag 
en ik hoop veel te leren. 

Naast school werk ik in Borculo bij Bistro 
de Olliemölle en verder vind ik het  erg 
leuk om dingen te doen met vrienden.  

Ismay Bleumink 


