
Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief! 

Geregeld krijgen we de vraag: gaan jullie het redden om in de kerstvakantie te verhuizen? Jazeker! Volgende week vrijdag 30 november is de 
oplevering van het nieuwe gebouw! De binnenkant is dan klaar! Rondom het gebouw moet nog het nodige gebeuren, maar daarvoor zullen 
de komende weken nog volop gebruikt worden. We voegen bij dit stukje nog een aantal foto’s, zodat u al meer een beeld heeft van hoe het 
er onder andere binnen uit ziet.  
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In de vorige nieuwsbrief hebben we u uitge-
legd over het DHH waardoor we meer-
begaafde kinderen willen nog gerichter willen 
stimuleren en begeleiden in hun ontwikke-
ling.  

Ondertussen is een groot deel van de vragen-
lijsten verstuurd. We horen terug dat niet 
altijd wordt aangegeven dat de vragenlijst is 
afgerond en ouders vervolgens dan niet meer 
kunnen inloggen. 

Zodra de link niet meer werkt is de vragenlijst 
goed afgerond. De link die u ontvangt is on-
geveer 2 weken actief. Wilt u eraan denken 
om de vragenlijst binnen die tijd in te vullen?  

 

Op maandag 3 december is er van 8.00 – 
9.00 uur de laatste koffie-inloop aan de 
Huenderstraat! Hiervoor bent u allemaal 
van harte uitgenodigd! Het zou leuk zijn 
om elkaar als ouders van de verschil-
lende locaties rond de koffie/thee te 
ontmoeten. 



Locatie Ketteringsteeg 

De kinderen van de groepen 1B, 3/4 en 5/6 hebben op vrijdagmorgen 30 november pietengym. De kinderen gaan in 
gemengde groepjes aan de slag om hun Pietentalenten te laten zien. 

 

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 groep 1A 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 Pickerhal. ’s Middags heeft groep 5 gymles in de Pickerhal. Op 6 december vervallen de gymlessen voor de groepen 
2A en 2B.  

 

Locatie Beukenlaan  

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

 

Zoals we al hebben verteld vieren we Sinterklaas op woensdag 5 december. De “intocht” vindt plaats op de locaties Ketterinksteeg en 
Huenderstraat. Op de locatie Huenderstraat arriveert de Goedheiligman om 8.15 uur en om 8.30 uur op de locatie Ketterinksteeg. 

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  

Groep 1A    9.00 – 9.30 uur  

Groep 2B    9.30 – 10.00 uur  

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 met hun ouders bij hen binnenlopen. Ook alle andere broertjes en 
zusjes en andere kinderen van 0-4 jaar zijn van harte welkom! 
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Heeft u eraan gedacht de ouderbijdrage over 
te maken? 

Mocht u de bijdrage nog niet betaald heb-
ben, dan willen wij u vragen dit zo spoedig 
mogelijk te doen. Bij voorbaat dank! 

 

 

 

 

Er zijn weer luizen ontdekt. Men is al bezig 
met behandelen, dus geen paniek. Wel wil-
len wij u vragen thuis te blijven controleren. 
Op dinsdag 4 december is er een hercontrole 
in de groepen 2B, 4 en 5. Denkt u dan weer 
even aan het beperken van klipjes, strikjes, 
gel enz. in het haar? Dat maakt het pluizen 
een stuk makkelijker. Bedankt namens de 
luizenpluizers! 

 

 

Woensdagmiddag 28 november staan er 
weer oud papier-containers bij de locatie 
Ketterinksteeg en Huenderstraat. De op-
brengst van het oud papier komt ten goede 
aan alle leerlingen van het Sterrenpalet. Dus 
hoe meer papier er ingezameld wordt, hoe 
meer de kinderen ervan kunnen profiteren. 
Helpt u ook weer mee om de containers 
gevuld te krijgen? Alvast bedankt namens de 
ouderraad. 



 

Op woensdag 12 december is het basketbaltoernooi. Van onze school doen er 8 teams aan mee. 

De kinderen die hieraan meedoen, mogen hun brood op school eten, daarna vertrekken we om 13.00 uur gezamenlijk op de fiets. Het is 
handig dat de kinderen iets extra’s te eten en/of drinken meenemen naar het toernooi. Natuurlijk zijn er ook supporters nodig langs de 
lijn. Komt u ze aanmoedigen? Het toernooi begint om 13.00 uur en is rond 17.00 uur afgelopen. 

 

Het is nog niet zover, maar het komt nu wel steeds dichterbij, de verhuizing naar ons prachtige nieuwe gebouw! Naast een leuke opening 
op 7 januari willen we de leerlingen graag nog op een andere manier betrekken bij de verhuizing. Het is nog een verrassing wat we gaan 
doen en hoe, maar in ieder geval is het belangrijk dat de kinderen uiterlijk 7 december een klein doosje meenemen naar school. Het 
doosje mag maximaal de grootte van een schoenendoos hebben, maar belangrijker is dat de kinderen het doosje in één hand kunnen 
vasthouden. Aangezien Sinterklaas er weer aankomt, leek het ons handig om de oproep nu alvast de deur uit te doen. U wordt op de 
hoogte gehouden wanneer en hoe we deze doosjes gaan inzetten. Voor de duidelijkheid is het handig als u de naam van uw kind duide-
lijk zichtbaar op het doosje zet. 

 

Op maandag 7 januari, op de eerste schooldag daar, wordt het nieuwe gebouw met de kinderen geopend, waarbij u ook van harte 
welkom bent. ’s Morgens kiezen we voor een een geleidelijke inloop, net zoals aan het begin van dit schooljaar. De kinderen gaan om 
8.15 uur naar hun eigen groep. Als ouders bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee tijdens de eerste koffie-inloop in onze 
nieuwe hal. De leerkrachten starten in de groep met de kinderen. Van 8.30 – 9.30 uur heeft u de gelegenheid om bij de groep(en) van uw 
kind(eren) binnen te lopen.  

’s Middags is de officiële opening van het gebouw met een uniek openingsconcert waar alle kinderen aan meedoen. Dit vindt plaats van 
13.00 – 14.00 uur. Daarna is er weer wat te drinken en een traktatie voor alle kinderen en ook voor u als ouders, de buurt en genodigden. 
We realiseren ons dat het voor velen van u een werkdag is. Misschien is er toch een mogelijkheid om erbij te zijn. En anders ziet u erna 
allicht de foto’s of misschien wel een filmpje van deze speciale opening.    

 

Vrijdag 9 november was groep 5 aan de beurt voor een verkeersles. Deze keer hebben we voor het eerst in groepjes gefietst . We hebben 
in groepjes van drie kinderen rond gefietst en hebben de kinderen de regels uitgelegd.  

Een week later heeft ook groep 6 in groepjes gefietst. Met deze kinderen hebben we meer gekeken naar wat de kinderen moeilijke pun-
ten vinden en zijn daar met hen naar toe gefietst. Dit was bijvoorbeeld de rotonde, maar ook het fietspad bij de Welkoop. Een aantal 
leerlingen van groep 5 heeft deze dag ook gefietst.  

Wij hebben gemerkt dat het in groepjes fietsen heel gezellig is, maar dat het dan ook moeilijker is om je aandacht bij het fietsen te 
houden.  

Wij willen de ouders die hebben meegeholpen (gefietst) hartelijk bedanken voor de hulp! 
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We zijn nog op zoek naar (groot)ouders 
die een basketbalteam willen coachen. 
Het zou heel fijn zijn als elk team een 
eigen coacht heeft. 

Het toernooi wordt gehouden op 
woensdagmiddag 12 december in de 
Pickerhal. 

 

 
Is er een opa/oma/ouder die accordeon 
speelt en met een activiteit voor de 
onderbouw mee zou willen doen tijdens 
1 voorbereidende muziekles en de uit-
voering tijdens de opening van de 
nieuwe school op 7-1-2019? 

Dan kunt u zich melden via de mail 
bij: t.schokkin@sterrenpaletvco.nl of     
n.herwing@sterrenpaletvco.nl 

mailto:t.schokkin@sterrenpaletvco.nl
mailto:n.herwing@sterrenpaletvco.nl


 

Vorige week was er de spannende finale van onze jaarlijkse voorleeswedstrijd.  

Alle jongens en meisjes hebben prachtig voorgelezen en dus stond de jury voor een moeilijk taak 
om van elke groep een winnaar te kiezen. 

Groep 4: Otis 

Groep 5: Jack 

Groep 6: Iris 

Groep 7: Teun  

Groep 8: Kenna 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Als schoolwinnaar kwam Kenna uit de bus. Zij gaat onze school vertegenwoordigen tijdens de kwartfinale van de Nationale Voor-
leeswedstrijd. Kenna, veel succes! 
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We feliciteren iedereen die deze week 
en volgende week zijn/haar verjaardag 
viert. 

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Esmee Besselink, 16 jaar oud. Mijn 
hobby’s zijn afspreken met mijn vriendin-
nen, ik ben graag actief en ook houd ik er-
van films te kijken. Thuis heb ik een hond 
en een kat. Ik doe de opleiding onderwi-
jsassistent op het Graafschap College in 
Groenlo. Ik loop elke dinsdag en woensdag 
stage in groep 3, tot aan het einde van het 
schooljaar. Ik hoop dat ik een leuke en leer-
zame tijd heb op het Sterrenpalet. 

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Lianne Mateman, 20 jaar oud. Voet-
ballen en met vriendinnen uitgaan vind ik 
leuk om te doen. Ik woon in Eibergen maar 
doordeweeks ben ik in Nijmegen te vinden. 
Momenteel ben ik een eerstejaars peda-
gogische wetenschappen-student aan de 
Radboud Universiteit. Vanuit mijn opleiding 
moet ik stage lopen en dit doe ik in groep 
3! De opdracht die ik vanuit mijn opleiding 
heb meegekregen is om kinderen te ob-
serveren, dus bijvoorbeeld door te kijken 
naar hun grove en fijne motoriek. Ik vind 
het heel leuk om met kinderen te werken 
en hoop dat ik daar mijn werk van kan 
maken. 

 

 

Lisa was in het begin van het schooljaar 
stagiaire in groep 3. Ze heeft vlak na de 
herfstvakantie ene beetje afscheid ge-
nomen. Waarom een beetje? Ze komt weer 
terug in april en zal dan de rest van het 
schooljaar blijven. 

Suus en Fiep hebben een broertje gekregen. 
Hij heet Huub. Jullie en jullie ouders, van 
harte gefeliciteerd en samen veel geluk 
gewenst ! 

Bij de peutergroep verwelkomen we Nathan 
en Nine. 

In groep 1A verwelkomen we Fleur. Fleur is 
het zusje van Noud. In groep 1B verwelko-
men we Max. En in groep 3 verwelkomen 
we Charity. 

Allemaal welkom op het Sterrenpalet! Wij 
wensen jullie hier een heel fijne tijd!  

Op de BSO zijn begonnen Suus en Max. Lara 
begint volgende week. Wij wensen jullie een 
heel fijne speel- en leertijd toe! 


