
Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief! 

 
Juf Annie gaat met pensioen. Op vrijdag 23 november neemt zij afscheid.    

Uiteraard maken we hier een speciale dag van.  

Over de invulling van deze dag en wat hiervoor moet gebeuren,  krijgen alle kinderen een 
brief mee naar huis. We hopen op een geweldige dag  

IKC het Sterrenpalet 

Huenderstraat 51 

7151 DB Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 
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De afgelopen periode (zomervakantie tot 
herfstvakantie) hebben de kinderen van onze 
school € 94,05 opgehaald voor ons sponsor-
kind Catherine in Oeganda. Elke maandag 
(maar mag uiteraard ook op een andere dag 
meegenomen worden) kunnen de kinderen 
geld meenemen om in de spaarpot te doen. 
Deze spaarpot staat in elke klas naast de foto 
van Catherine. In de tijd dat Catherine ons 
sponsorkind is, heeft ze van het door ons 
gespaarde geld o.a. een matras 
en een nieuw schooluniform 
kunnen krijgen. Catherine is 
ons elke keer erg dankbaar, zo 
kunnen we lezen in de brieven 
die zij ons schrijft. Helpt u de 
komende tijd ook weer mee om 
iets voor haar te verwezenlijken? 



 

Wat schiet het al goed op aan de Prins Bernhardstraat! Er ligt vloerbedekking, er is ge-
schilderd, de grote tribune trap in de hal zit er al in en er is ook al begonnen aan het bui-
tenterrein. De voorbereidingen voor de verhuizing in de kerstvakantie is in volle gang. 
Maar liefst vier locaties moeten straks verhuizen, dus dat betekent: uitzoeken, bewaren, 
weggooien en alvast in dozen klaarzetten. We kunnen niet wachten tot het zover is!! 
Kijkt u mee in ons album naar de vooruitgang? De link hiervoor is: https://myalbum.com/
album/nVmV3949YFrl 

 

 

Op maandag 7 januari, op de eerste schooldag daar, wordt het nieuwe gebouw met de kinderen geopend, waarbij u ook van harte wel-
kom bent. Het wordt een speciale dag! Op dit moment zijn we druk bezig met de organisatie daarvan. Zodra de precieze tijden van het 
programma bekend zijn, laten we u die weten.  

Op woensdag 23 januari, van 9.00 – 11.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur is het open huis, zoals we dat jaarlijks houden, voor nieuwe ou-
ders die overwegen om hun kind bij ons naar school of naar de opvang te laten gaan. Uiteraard is het ook mogelijk dat zij op andere da-
gen komen om een kijkje te komen nemen. 

Op zaterdag 30 maart is het open huis voor iedereen. T.z.t maken we het programma van deze dag bekend.    

 

 

Achter de schermen wordt voortdurend gewerkt aan verbeteringen van het ouderportaal. Het doorgeven 
en verwerken van een nieuw e-mailadres is makkelijker geworden. 

Als u inlogt en naar “Mijn account” gaat, kunt u hier een wijzigingsverzoek indienen van uw nieuwe e-mailadres, waarna het verzoek bij 
de schooladministratie terechtkomt. Zodra de administratie het nieuwe mailadres in de leerlingenadministratie heeft verwerkt, wordt 
het nieuwe mailadres diezelfde nacht in Mijn School geladen. Op dat moment zal het systeem kijken of dit het accounte-mailadres van 
de gebruiker is. Als alles correct is bevonden, wordt de gebruikersnaam direct en automatisch aangepast in Mijn School. Hiervan krijgt u 
een e-mail op zowel het oude als het nieuwe e-mailadres en daarna ontvangt u alle  informatie voortaan op uw nieuwe e-mailadres. 

Een tweede wijziging in Mijn School betreft de toevoeging van de functie Bcc aan het Postvak. Als u hiervan gebruikt maakt, betekent dat 
dat het e-mailadres voor de ontvanger wel zichtbaar is, maar niet voor de overige mensen die hetzelfde bericht ontvangen. Zo kunt u 
een vertrouwelijk bericht gemakkelijk aan meerdere personen sturen en tegelijk hun privacy beschermen. 

U kunt Bcc gebruiken door de cursor op het veld te zetten en de (eerste) letters van de naam in te typen. Hierna verschijnt een selectie-
lijst en kunt u de gewenste persoon aanvinken. Deze handeling moet u herhalen totdat u alle gewenste ontvangers geselecteerd hebt. 
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De datum voor de herfstvakantie van 2019 is 
bekend. Deze is van 21 t/m 25 oktober 2019. 

 

Naar aanleiding van het voorkomen van 
hoofdluis in bepaalde groepen worden de 
volgende hercontroles in de komende weken 
gedaan: komende maandag, 12 november, in 
groep 2B en op maandag 19 november in de 
groepen 4 en 5.   
Voor iedereen geldt: Wilt u zelf uw kind(eren) 
blijven controleren op hoofdluis? Mocht u 
tussendoor toch verse neten of hoofdluis bij 
uw kind ontdekken, wilt u dit dan ons laten 
weten? Dan kunnen wij samen proberen 
verdere verspreiding zoveel mogelijk te voor-
komen.  

 
Zoals u in het vorige Letterpalet heeft kun-
nen lezen, zijn wij dringend op zoek naar 
extra handjes. 

Van de opbrengst worden leuke dingen geor-
ganiseerd voor de leerlingen. De inzameling 
van oud papier is een vrij eenvoudige, maar 
zeer doeltreffende manier om geld in te za-
melen. Geen enkele andere activiteit levert 
zoveel euro’s op! Als wij niet meer mensen 
kunnen vinden voor het ophalen van het oud 
papier zijn wij genoodzaakt deze activiteit te 
laten vallen. Dus als u wilt helpen, meldt u 
zich dan aan via OR@sterrenpaletvco.nl. 

We hopen op jullie aanmelding!! 

https://www.sterrenpaletvco.nl/bouw-nieuwe-school/
https://myalbum.com/album/nVmV3949YFrl
https://myalbum.com/album/nVmV3949YFrl
mailto:OR@sterrenpaletvco.nl


 
Afgelopen maandag was de koffie-inloop op 
de locatie Huenderstraat. Het was leuk dat 
er opnieuw een tafel vol mensen was. On-
der het genot van een kopje koffie of thee 
was er even tijd om gezelllig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op 
maandagmorgen 3 december, van 8.00 – 
9.00 uur op de locatie Huenderstraat. U 

bent hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

 

De afgelopen week is er in de groepen 4 t/
m 8 de voorronde van de voorleeswedstrijd 
gehouden. De twee winnaars van elke 
groep lezen op woensdagavond 14 novem-
ber in de finale nogmaals voor. De finale 
vindt plaats op de locatie Beukenlaan. Van-
af 18.45 uur staat de koffie, thee en ranja 
klaar. Stipt om 19.00 uur start de finale. De 
verwachting is dat het rond 20.30 uur afge-
lopen is. 

Een jury maakt aan het eind van de avond 
de winnaars van elke groep bekend. De 
winnaar van groep 8 vertegenwoordigt ons 
bij de finale van de regionale voorleeswed-
strijd. 

U komt toch ook om de ontknoping van de 
voorleeswedstrijd mee te maken? 
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De kinderen van de groepen 5 t/m 8 heb-
ben enthousiast meegedaan aan de bas-
ketballessen die gegeven werden door de 
Pickerreds ter voorbereiding op het basket-
baltoernooi van 12 december en als kennis-
making met de sport. (voor meer info ver-
wijzen wij u naar de website van de Picker-
reds). 

Kinderen die mee willen doen met het toer-
nooi kunnen zich in de klas opgeven. Wilt u 
alvast nadenken of u  dan ook een team 
zou willen coachen? Als u dit wilt/kunt dan 
kunt u die doorgeven aan Jeanet 
(j.habers@sterrenpaletvco.nl of via Mijn 
School). Het zal fijn zijn als elk team een 
eigen coach heeft! 

Het toernooi wordt gehouden op woens-
dagmiddag 12 december in de Pickerhal. 
Opgeven kan tot en met  23 november! 

PS: eenmaal opgegeven betekent dan ook 
meedoen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de hal van de school staat de bak met 
gevonden voorwerpen. De bak zit weer 
“tjokvol”…!!!! Een deel hiervan ziet op deze 
twee foto’s. 

Als u iets herkent, wilt u het dan ophalen? 
De bak gaat leeg mee naar de nieuwe 
school, dus wees er op tijd bij, anders is het 
te laat! 

 

Bij de peutergroep verwelkomen we Marly, 
Roos, Jayden en Isabeau, Wij wensen jullie 
een heel fijne speel- en leertijd toe!  

 

 

 

In groep 1A verwelkomen we Lara. Lara is 
het zusje van Sanne en Rens. Welkom op 
het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons 
op school!  

 

 

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

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

mailto:j.habers@sterrenpaletvco.nl


 

Locatie Ketterinksteeg  

De kinderen van de groepen 1, 3-4 en 5-6 hebben donderdagmorgen 30 november Pietengym. De kinderen gaan in gemengde groepjes 
aan de slag om hun Pietentalenten te laten zien. Op 6 december vervallen de gymlessen voor de groepen 2A en 2B.  

Locatie Huenderstraat 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben maandag 3 december Pietengym. De groepen 3 en 4 van 8.30-9.30 uur, de kinderen van de 
groepen 1A en 1B van 9.45-10.45 uur en de kinderen van de groepen 2A en 2B van 11.00-12.00 uur. Zij gaan om beurten naar de Picker-
hal. ’s Middags heeft groep 5 gymles in de Pickerhal.  

Locatie Beukenlaan 

Op maandagmiddag 3 december heeft groep 6 gymles in de Pickerhal. Voor de groepen 7 en 8 vervallen de gymlessen. Deze lessen wor-
den verplaatst naar donderdag 6 december.  

 

We vieren Sinterklaas op woensdag 5 december. De “intocht” vindt plaats op de locaties Ketterinksteeg en Huenderstraat om 8.15 uur. 
Iedereen is van harte welkom om hier bij te zijn! Daarna is het feest in de klassen. 

Er worden die ochtend in alle groepen  foto’s gemaakt, waarbij we het verzoek hebben dat u uw fototoestel en/of mobiel dan niet ge-
bruikt. Na het feest zijn de foto’s te downloaden via een online album en/of Mijn School. 

Aan de Ketterinksteeg: 

Sinterklaas bezoekt de kleuters van 8.45- 9.30 uur. De ouders mogen daarbij aanwezig zijn. (Broertjes en zusjes kunnen hier niet bij aan-
wezig zijn!). Daarna is er gelegenheid om koffie/ thee te drinken. Intussen vieren we in de andere groepen het Sinterklaasfeest. Alle kin-
deren blijven tot 12.00 uur op school. 

Aan de Huenderstraat: 

Sinterklaas bezoekt eerst de kleutergroepen. De ouders mogen daarbij aanwezig zijn. (Broertjes en zusjes kunnen hier niet bij aanwezig 
zijn!). Daarna of ervoor is er gelegenheid om koffie/ thee te drinken. 

Groep 2A            8.30 – 9.00 uur (ouders groep 2B en 1A koffie in de hal) 

Groep 1A            9.00 – 9.30 uur (ouders groep 2A en 2B koffie in de hal) 

Groep 2B            9.30 – 10.00 uur (ouders groep 1A en 2A koffie in de hal) 

Na de pauze bezoekt Sinterklaas de groepen 3, 4 en 5. Alle kinderen blijven tot 12.00 uur op school. 

Aan de Klaashofweg: 

Sinterklaas en zijn pieten gaan natuurlijk ook naar de opvang aan de Klaashofweg. Daar is van hij van 11.00-11.30 uur in de BSO-ruimte. 
Binnen die tijd kunnen de kinderen van de baby- en peutergroep daar (eventueel met ouders) bij hen binnenlopen. Ook alle andere broer-
tjes en zusjes en andere kinderen van 0-4 jaar zijn van harte welkom! 

 

De kerstcommissie is alweer druk bezig om een mooi kerstfeest te organiseren voor ons allemaal, vorige week hebben we het eerste 
bericht er al over gestuurd. We gaan samenwerken met het jeugdorkest. Dat belooft iets heel moois te worden!  

In de jaarplanning staat dat het kerstfeest plaats zal vinden op woensdagavond 19 december 2018. Helaas is dit niet mogelijk voor wat 
betreft onze samenwerking en de locatie. We passen niet met de hele school, inclusief ouders in een gebouw. Daarom hebben we dit 
schooljaar het kerstfeest moeten verplaatsen naar donderdag 20 december 2018 en opgedeeld in:  

Groep 1 t/m 3/4 om 18:30 uur tot 19:15 uur (inloop vanaf 18:15 uur) 

Groep 4 t/m 8 om 19:45 uur tot 20:30 uur (inloop vanaf 19:30 uur) 

Het feest vindt plaats in de PKN: de Oude Mattheüs, zo past het allemaal net. Daarom kunnen er per gezin maximaal 2 volwassenen 
mee per voorstelling. Er zullen gezinnen zijn die kinderen hebben in de onderbouw en bovenbouw. Wij vinden het erg vervelend, maar die 
broertjes en zusjes kunnen dus niet bij elkaar komen kijken. Dit bleek de enige manier om ervoor te zorgen dat we het kerstfeest met 
jullie als ouders erbij kunnen vieren en dat is voor de kinderen heel fijn! Volgend jaar hebben we het nieuwe schoolgebouw tot onze be-
schikking, dan gaan we opnieuw onze mogelijkheden bekijken. 

Ondanks dat het niet meer in één keer kan, gaan we er wel weer een fijn samenzijn van maken! 
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Alle kinderen van ons kindcentrum,krijgen voor de vakantie een kerstgeschenk in de vorm van een kerstboek. Omdat het heel lastig is om 
per groep een boek te kiezen dat voor iedereen leuk en geschikt is, willen we u graag bij die keuze betrekken. In de komende week liggen 
aan de Huenderstraat, in de kamer tegenover de personeelskamer/in het gangetje van groep 2B, alle kerstboeken waar uit gekozen kan 
worden. U kunt daar van maandag 12 t/m vrijdag 16 november naar binnen lopen op een tijdstip dat het u schikt, eventueel met uw kind
(eren) om er een boek uit te kiezen. Dat boek schrijft u op de lijst van de groep van uw kind, dat hij/zij voor de kerstvakantie zal ontvan-
gen.  

Als u hiervoor geen gelegenheid heeft, zullen wij voor uw kind een keuze maken voor een boek.  

 

Op het Sterrenpalet willen we ons onderwijs zoveel mogelijk aanpassen aan de behoeften van kinderen. Om dit te kunnen doen zijn we 
telkens op zoek naar hoe we het op elk kind kunnen afstemmen. De afgelopen maanden hebben we ons onderwijs aan kinderen die 
makkelijk leren onder de loep genomen. Hierbij horen ook de plusklas en de procedures rondom de plusklas.  
Op dit moment zijn er twee plusklassen die door Rolinda Veldkamp van Doumee gegeven worden. Zij is onderwijskundig specialist hoog-
begaafdheid. We merken dat deze plusklassen heel vol zitten en dat er grote verschillen zijn tussen de kinderen die deelnemen aan deze 
plusklas-momenten.  
Als team zijn we van mening dat we een deel van deze kinderen ook voldoende uitdaging kunnen bieden binnen de groep, mits we hier-
voor de juiste materialen en methodieken gebruiken en de stof aanpassen die het kind in zijn/haar ontwikkeling stimuleert. In verschil-
lende groepen wordt op dit moment uitgeprobeerd wat werkt en wat past bij ons onderwijs.  
Daarnaast zijn we in alle groepen begonnen met de afname van een quickscan in het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH). 
Deze quickscan is een korte afvinklijst waarbij leerkrachten kijken naar prestaties, werkhouding, motivatie en denkstappen die kinderen 
maken. 
Op basis hiervan geeft het programma een advies of en hoe verder te gaan in het DHH. Als het advies een vervolg  is wordt er gedetail-
leerder gekeken naar een kind door de afname van een signaleringsvragenlijst en/of een diagnostische vragenlijst. Hierbij worden belem-
merende en beschermende factoren op allerlei vlakken in beeld gebracht door ouders en school. Ook wordt er op basis van prestaties en 
kindkenmerken die in de vragenlijst worden aangegeven adviezen gegeven over welke leerstof een kind zou moeten doen en welke aan-
vullende materialen we hierbij kunnen gebruiken. Het DHH geeft zeker geen diagnose tot (hoog)begaafdheid, het geeft handelingsgerich-
te adviezen om kinderen optimaal te laten ontwikkelen.  
In de komende weken kan het dus zijn, dat u wordt uitgenodigd om een vragenlijst over uw kind in te vullen in het DHH. Naar aanleiding 
van die vragenlijst zullen we in een kort gesprek de uitkomsten en het plan voor uw kind bespreken. Dit betekent dat de samenstelling 
van de bestaande plusklassen komt  te wijzigen. Op basis van informatie vanuit het DHH en observaties in de klas zoeken we naar wat 
het beste past bij uw kind en hoe we uw kind het beste kunnen bieden dat wat hij/zij nodig heeft.  

 

 

De JOP (Juliana OnderhoudsPloeg) of  ook wel de tuinploeg genoemd, heeft op de laatste zaterdag van de herfstvakantie nog één keer de 
bezem en hark gepakt om het schoolplein netjes te maken. Al hoewel….. we zagen twee 
mannen met bladblazers. En drie mannen om met schep en kruiwagen de bijeen geraapte 
bladeren af te voeren in de bladerbak van de gemeente. En wat lag het schoolplein er daar-
na weer onberispelijk bij. Een vreugde om naar te kijken. En voor de kinderen om er die 
maandag weer op te kunnen spelen. Wat zijn we als school blij met zo’n hardwerkende 
ploeg mensen, die tussen de bedrijven door ook nog tijd vindt om gezellig met elkaar bij te 
kletsen. Meestal is de groep opvolgers (de kinderen van de tuinlieden) ook ruimschoots 
vertegenwoordigd. Die dag ook weer. Groot en klein was weer fanatiek bezig. En omdat het 
de laatste keer op deze locatie was, werd de middag afgesloten met een heerlijke snack. 
Een  welverdiende afsluiting. Op naar de volgende keer, als we als Sterrenpalet-tuinploeg 
samen op het nieuwe plein aan het  werk gaan.  
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Hercontrole fietsen 

Woensdag 31 oktober hebben we de hercontroles van de fietsen uitgevoerd. 

Aan de Ketterinksteeg moesten er 6 fietsen gekeurd worden: 2 kinderen hadden geen fiets bij zich, 2 fietsen waren niet voldoende ge-
maakt en 2 fietsen waren wel goed gekeurd. 

Aan de Huenderstraat moesten er 10 fietsen gekeurd worden: 2 kinderen hadden geen fiets bij zich en 8 fietsen zijn goedgekeurd. 

Aan de Beukenlaan waren 13 fietsen die nog gekeurd moesten worden: 1 kind had geen fiets bij zich, 4 fietsen waren nog niet gemaakt 
en 8 fietsen goedgekeurd. 

Alle kinderen waarvan de fietsen goedgekeurd waren, kregen alsnog een sleutelhanger en een sticker! 

 

Fiets begeleiding Ketterinksteeg  

Maandag 5 november hebben de kinderen van de groep5/6 (locatie Ketterinksteeg) in de Pickerhal basketballes gekregen. 

Zij zijn hier met de fiets naar toe gegaan.  

Omdat dit de eerste keer was dat de groepen hier heen moesten fietsen, hebben zij hierbij fietsbegeleiding gekregen van medewerkers 
van school en een aantal verkeersouders. 

De kinderen werden in groepjes verdeeld en ieder groepje mocht met haar/zijn begeleider naar de Pickerhal fietsen. 

Voor een aantal kinderen ging dit heel erg goed, maar er waren ook nog wel kinderen die erg moesten wennen. Ze vonden het lastig om 
naast elkaar te blijven fietsen en zich te concentreren op de weg. Vooral je hand uitsteken bij het afslaan vonden veel kinderen nog 
moeilijk. 

 

Verkeersles groep 4 

Op dinsdag 6 november heeft groep 4 verkeersles gehad. We hebben de kinderen laten zien waarom het belangrijk is om goede verlich-
ting en reflectoren op de fiets en eventueel kleding te hebben. 

In een donkere schuur hebben de kinderen met een zaklamp de reflectoren bekeken. Ook hebben een goede en slechte fiets vergeleken. 
We hebben gekeken waar de reflectoren horen te zitten. 
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