
Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief! 

IKC het Sterrenpalet 

Huenderstraat 51 

7151 DB Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 

www.sterrenpaletvco.nl 

 NUMMER 7 

Het is dan eindelijk zover, het zijn de laastste weken in het gebouw waarin we de afgelopen 
tijd les hebben gehad. Na de vakantie beginnen we in het nieuwe gebouw. Maarrrr....moeten 
we tot dan wachten voor we onze nieuwe klas kunnen zien? Nee we gaan vrijdag 21 decem-
ber met alle kinderen de eerste dozen verhuizen! Iedereen heeft namelijk een doos gemaakt 
met daarin iets van zichzelf en/of iets van de klas. Iets dat bij ons hoort, waar we een ‘ster’ 
in zijn… want vooral wij en onze ‘talenten’ moeten natuurlijk meeverhuizen, om die in de 
nieuwe school verder te ontwikkelen!  

De kleutergroepen zullen die ochtend om 11.30 uur rustig naar de nieuwe school lopen om 
dan hun doos in hun nieuwe klas te zetten. Mocht u het leuk vinden om deze verhuizing te 
zien gebeuren, dan kunt u natuurlijk altijd een kijkje langs de weg nemen. De kleuterouders 
kunnen hun zoon/dochter vervolgens om 12:00 uur ophalen uit het nieuwe lokaal, zodat u 
dit zelf ook vast gezien heeft. Ook al is dit nog niet ingericht, u en uw kind weten wel waar u 
na de vakantie moet zijn.  

De andere groepen (3 t/m 8) zullen aan het einde van de middag, om 13:45 uur, naar de 
nieuwe school gaan en hun doos in hun nieuwe klas zetten. Ook dan geldt: mocht u het leuk 
vinden om deze verhuizing te zien gebeuren, dan kunt u een kijkje langs de weg nemen. Ver-
volgens is er  voor de ouders die willen om 14:00 uur de gelegenheid om te komen kijken in 
de nieuwe lokalen om daarna hun kind mee te nemen voor een fijne kerstvakantie. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om uw zoon/dochter die ochtend of middag op te halen bij de 
nieuwe school, wilt u dit dan doorgeven aan de juf/meester van uw zoon/dochter. Dan ne-
men wij de kinderen weer mee terug naar school en kunnen ze daar opgehaald worden. 
V.w.b. de kinderen die normaalgesproken zelfstandig naar huis gaan, gaan wij ervan uit dat 
zij dat nu ook doen, mocht u er niet zijn. De kinderen van de BSO worden bij het nieuwe ge-
bouw opgehaald. Zo hebben we deze verhuizing geregeld. Wat spannend allemaal, tot vrij-
dag 21 december! 

Graag herhalen we nog even de gegevens omtrent de opening van ons nieuwe schoolgebouw. 

Zoals u weet, vindt deze op maandag 7 januari plaats. ’s Morgens is er 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 om 14.00 uur het officiële openingsmoment, waarbij ook 
verschillende genodigden aanwezig zullen zijn. Vervolgens staat voor u de koffie/thee met een speciale traktatie klaar net als dat er voor 
de kinderen er wat te drinken en een traktatie in de klassen klaarstaat. U heeft zowel ’s morgens, van 8.30 – 9.30 uur, als ’s middags, na 
de officiële opening de gelegenheid het gebouw te bekijken. Van harte welkom!  



Zoals we u al hebben laten weten vindt de kerstviering plaats op donderdag 20 december 2018 in de Oude Matthe-
üskerk. Omdat we niet met alle ouders en kinderen in de kerk passen is de volgende verdeling gemaakt::  

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)  

Er kunnen 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. Dat geldt ook voor de jongere broertjes en zusjes. Ondanks het feit dat de viering dit jaar  niet in één keer kan, gaan we er 
wel weer een fijn samenzijn van maken! 

 

Met ingang van 10 januari zijn dit de nieuwe gymtijden: 

 

Maandag (Pickerhal) Donderdag (Pickerhal) Vrijdag (gym/speellokaal)  

08.15 – 09.00 uur groep 8 08.15 – 09.00 uur groep 6 08.30 – 09.15 uur groep 2 

09.00 – 09.45 uur groep 6 09.00 – 09.45 uur groep 5/6 09.15 – 10.00 uur groep 2 

10.00 – 10.45 uur groep 3 10.00 – 10.45 uur groep 3/4 10.15 – 11.00 uur groep 1 

10.45 – 11.30 uur groep 4 en groep 3/4 10.45 – 11.30 uur groep 3 11.00 – 11.45 uur groep 1   

11.30 – 12.15 uur groep 5/6 12.15 – 13.00 uur groep 4     

12.45 – 13.30 uur groep 5 13.00 – 14.00 uur groep 5 Vrijdag (Pickerhal)   

13.30 – 14.15 uur groep 7  12.30 – 13.15 uur groep 7  
  13.15 – 14.15 uur groep 8 

Dit betekent voor groep 8 dat zij op maandag en groep 6 dat zij op donderdag zelf naar de Pickerhal gaan. De les begint om 8.15 uur!    
Op donderdag nemen wij de kinderen van groep 5 mee terug naar school. 

LET OP: de kinderen van de groepen 1 en 2 dienen gymschoenen te dragen in de nieuwe gym/speellokaal! Wilt u deze voor uw zoon/
dochter meenemen, voorzien van naam? De gymschoenen blijven op school, zodat wij ze elke week kunnen gebruiken.  
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Er zijn afgelopen week verse neten en luizen 
ontdekt in de groepen 5, 1B en 2B, men is al 
bezig met behandelen dus geen paniek. Op 
maandag 17 december is er een hercontrole 
in deze groepen. 

 

 

Even ter herinnering: op woensdag 12 de-
cember is het basketbaltoernooi. Het toer-
nooi vind plaats in de Pickerhal en begint om 
13.00 uur en is rond 
17.00 uur afgelopen. 

 

 

 

Vorige week woensdag hebben de leerlingen 
van de groepen 7 en 8 van de locatie Beu-
kenlaan en leerlingen uit de groepen 5/6 van 
de locatie Ketterinksteeg oud papier opge-
haald rondom de Huenderstraat en  in het 
Simmelink. Met de hulp van ongeveer 12 
ouders is het gelukt om de containers weer 
goed gevuld te krijgen. 

’s Avonds is er, voor de laatste keer, aan de 
Huenderstraat door een aantal vaders het 
oud papier hok leeggemaakt.  

Wij willen iedereen die heeft meegeholpen 
heel hartelijk bedanken! 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de nieuwe locatie aan de Prins Bernard-
straat is er geen ruimte meer om het oud 
papier op te slaan. Er zullen dan ook ’s mor-
gens geen karren meer bij de ingang van de 
school staan.  

Er zal wel nog 5 keer per jaar door leerlingen 
op woensdagmiddag oud papier worden 
opgehaald rondom de Huenderstraat en in 
het Simmelink. 

De eerstvolgende ophaaldag is 
woensdag 16 januari 2019. 



 

Het duurt nog even, maar om er rekening mee te kunnen houden, schrijven we u er toch alvast over: Ook dit schooljaar gaan we op 
schoolreisje of op excursie!                                                                                                                                                                                
Gelukkig vertrekken we vanaf één gebouw en dat scheelt de buschauffeur heel wat ritjes!                                                                          
We hebben ervoor gekozen om dit jaar niet op dezelfde datum op schoolreisje te gaan met alle groepen.                                                          
Vorig jaar zaten we namelijk met het probleem dat we niet voldoende dubbeldekker-bussen konden huren, omdat die op één dag niet 
beschikbaar zijn. Dan moeten we 2 bussen huren. Dit maakt het schoolreisje erg prijzig en we willen graag de kosten, ook voor u, zo laag 
mogelijk houden! 

De bestemmingen houden we nog even geheim, hier zijn we nog mee bezig.  We willen u wel vast de data doorgeven: 

De tijden zijn nog onder voorbehoud! Dit ligt even aan de openingstijden van de parken en/of het bij de busmaatschappij allemaal gaat 
lukken. Zodra deze definitief zijn, hoort u ze van ons.  

Groepen 1 en 2: dinsdag 28 mei. Waarschijnlijk gaan zij om 9.30 uur vertrekken en zijn ze er om 15.00 uur weer 

Groepen 3, 4 en 5: donderdag 27 juni. Zij vertrekken waarschijnlijk om 8.30 uur en zullen om 17.00 uur weer terug zijn 

Groepen 6 en 7: dinsdag 16 april op excursie. Zij vertrekken waarschijnlijk om 7.30 uur en zijn terug rond 20.00 uur. Dit is geheel afhanke-
lijk van het programma en de files die we tegen gaan komen. 

Dit betekent dus dat de combigroepen 3/4 en 5/6 apart van elkaar op schoolreisje gaan. 

De precieze kosten worden nog berekend, ook daarover ontvangt u later meer informatie en t.z.t. een betalingsverzoek.. 

Mocht u nog vragen hebben over het schoolreisje dan kunt u deze stellen aan Laura Schopman (via Mijn School of via de mail: 
l.schopman@sterrenpaletvco.nl). 

 

 

Het is een traditie geworden dat veel kinderen in de tijd vóór kerst vele kaartjes uitdelen aan klasgenoten, vrienden en vriendinnen en 
leerkrachten. Dit uitdelen is in die dagen, vaak in het begin van de ochtend, een hele “happening”. Sommige kinderen vallen “buiten de 
boot” doordat zij geen of slechts enkele kaarten krijgen. (Wie heeft de meeste kaartjes?...) Ook kan deze “kaartenactie” leiden tot een zich 
verplicht voelen (kinderen en/of ouders) om ook mee te doen. In verband hiermee doen we het volgende voorstel:  

In de tijd vóór kerst is er in elke groep een plek waar ieder kind een kaart kan ophangen die bestemd is voor de hele groep. Mocht u met 
uw kind(eren) toch kerstkaarten willen versturen aan klasgenoten, dan willen wij u vragen hiervoor de huis-adressen te gebruiken. 
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Afgelopen maandag was de allerlaatste koffie-inloop op de locatie 
Huenderstraat. Het was leuk dat er opnieuw een tafel vol mensen 
was. Onder het genot van een kopje koffie of thee was er even tijd 
om gezelllig bij te praten. 

Ook op de nieuwe locatie gaan we door met de koffie-inloop. Dan 
zal deze plaatsvinden op de eerste maandag in de maand. U bent 
hiervoor alvast van harte uitgenodigd! 

 

Vorige week hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 4 Pie-
tengym gehad in de Pickerhal. Het was weer een superleuke och-
tend en wij zijn heel blij te kunnen melden dat alle leerlingen ge-
slaagd zijn voor hun pietendiploma!  

  

Afgelopen woensdag vierde Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op 
school. Het was een gezellig feest en iedereen is goed verwend!   

 

U kunt uw kind(eren) weer voor €5,00 lid maken van de Eibergse. 
Dan kan/kunnen uw kind(eren) de komende winter  

gratis, maar vooral ook veilig schaatsen op de nieuwe ijsbaan op 
het sportcomplex de Bijenkamp. 

Daarnaast kan/kunnen uw kind(eren) gratis deelnemen aan de 
avond-wandelvierdaagse van 3 t/m7 juni.  

De normale entree bedraag €2,00 per dag en deelname aan de 
avond-wandelvierdaagse kost €5,00 per kind. 

Maandag worden de briefjes waarmee u uw kind(eren) kunt aan-
melden voor het lidmaatschap in de klassen uitgedeeld. 

U kunt de briefjes plus het geld (gepast en in een gesloten envelop) 
inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren). Dit kan tot 15 decem-
ber. Te laat ingeleverde briefjes worden niet in behandeling geno-
men! 

 

mailto:l.schopman@sterrenpaletvco.nl


Vrijdag 23 november was wel een heel speciale dag. Al een aantal weken waren we aan 
het oefenen voor het afscheid van juf Annie. 

Groep 5 had de meest bijzondere rol die dag. Zij mochten in de huifkar vanaf school naar 
het huis van juf Annie om haar op te halen. Wat een verrassing! Onderweg werd er een 
stop gemaakt bij de Ketterinksteeg en werd er gezongen voor juf Annie. Bij de Huender-
straat aangekomen stonden alle peuters en kinderen in een erehaag. Er waren veel verse 
bloemen. Wat een mooie boeketten werden daarvan gemaakt  

Juf Annie trakteerde in de klassen en daarna vertrokken alle kinderen van alle locaties 
naar de Huve. Hier schitterden alle groepen door een fantastisch optreden te verzorgen 
in de sfeer van een bepaald land. Zo namen we juf Annie me op reis. Aan het eind van de 
voorstelling kreeg juf Annie een aantal schitterende cadeaus aangeboden namen alle kinderen en teamleden.  

Een mooi straatnaambordje welke een plekje in de nieuwe school gaat krijgen, leuke buitenspelmaterialen waarmee de kinderen straks 
op hun nieuwe plein kunnen spelen (dit was een wens van juf Annie) en voor juf Annie een persoonlijk sieraad. Deze kan ze helemaal 
zelf laten maken!  

Na een lekkere lunch met groep 5 op school, ging juf Annie nog even naar de Beukenlaan. Ook hier werd ze feestelijk onthaald. Na een 
gezellige middag werden er handen geschud en was de feestdag met de kinderen voorbij.  

Het was een heel bijzondere dag zoals juf Annie zelf zei. Gelukkig beloofde ze ons dat ze zeker in de nieuwe school weer bij ons langs 
zal komen!  

Van de afscheidsdag vindt u foto’s in twee albums onder ‘Fotoalbums’.  

Juf Annie; tot ziens!!  

 

  

Graag wil ik iedereen van harte bedanken voor het onvergetelijke afscheid, dat jullie allen mij bezorgd hebben. Collega’s, kinderen en 
ouders! Iedereen! 

Vanaf het moment dat ik wakker werd tot aan het eind van de avond. Het was geweldig!  

Het ontbijtje met Ineke.                                                                                                                                                                                                
De huifkar die ons kwam halen, de kinderen die zo vrolijk zongen van Jippie jee op de prairie.                                                                              
De bloemenzee van de kleuters en peuters.                                                                                                                                                         
De cupcakes van Manja.                                                                                                                                                                                                                   
Het afscheidslied, zo ontroerend en prachtig.                                                                                                                                                     

De stukjes uit alle landen door alle groepen van de hele school in de Huve.                                                                                                   
Het samen lunchen met groep 5.                                                                                                                                                                        

De ouders die afscheid kwamen nemen.  De oud-collega’s die er waren.                                                                                                     
Het etentje met mijn collega’s, die mij de afgelopen periode gesteund hebben bij alles.                                                                           

Overweldigend. Te veel om op te noemen. Bij mij overheerst dankbaarheid voor zo’n prachtig samenzijn met elkaar.  

Wens u allen een fijn kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. En niet vaarwel, maar tot ziens. 

Annie  
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De komende verhuizing naar de nieuwe 
school is natuurlijk hét gespreksonderwerp 
van de dag. Tijdens een les bespreekt de juf 
welke dingen de kleuter mee willen naar de 
nieuwe school en zij mogen dit demonstre-
ren door het in een verhuisbox te doen. Een 
van de kinderen gaat erin liggen: “IK moet 
ook mee, juf!” En dat klopt helemaal!:   

 

Bij controle is helaas gebleken dat wij een aantal 
schoolshirts missen. Het gaat om 1 maat L, 1 maat 
XXXL, 1 maat 12/14 en 6 shirts 6/8. 

Ook hebben wij gemerkt dat bij shirts het label in de 
nek eruit is geknipt.  

Wij willen u vriendelijk verzoeken de shirts 
(ongewassen) in te leveren op school en geen labels 
uit het shirt te knippen. 



De vragenlijsten in DHH worden op dit moment door ouders en leerkrachten ingevuld. De eerste uitkomsten ervan heb ik ondertussen 
gelezen. Er zijn een aantal kinderen waarbij nog een aanvullende vragenlijst moet worden ingevuld. Deze aanvullende vragenlijst ga ik 
volgende week versturen. Met de vraag of u deze dan ook weer binnen 2 weken zou willen invullen.  

 
Naast de vragenlijsten zijn we druk bezig geweest met het aanbod in de groepen.  
We hebben afspraken gemaakt die schoolbreed gaan gelden. Kinderen die in aanmerking komen voor verrijking gaan we bij rekenen en 
taal vooraf toetsen. Hierdoor krijgen we inzicht in wat de kinderen al kunnen en kennen en hoeven ze geen stof te oefenen die ze al be-
heersen.  
Hierdoor komt er tijd vrij om met ander werk bezig te gaan. In de groepen 4 tot en met 8 zal dit werk van hetzelfde soort zijn. Bij rekenen 
werken we met het plusboek rekenen vanuit de methode Wereld In Getallen en de komende periode  tot aan de voorjaarsvakantie wer-
ken we met taal aan een project van slimme taal over kinderliteratuur. 
Voor ons moet ook in de praktijk uitwijzen hoe dit precies werkt en of het voldoende is voor de kinderen. Of dat we nog iets extra's erbij 
moeten bieden. Deze zoektocht zetten we de komende tijd voort en zo blijven we telkens aanpassen en ontwikkelen tot we datgene 
bieden wat de kinderen nodig hebben om zich nog meer optimaal te ontwikkelen.  

Ook de opzet van de plusklas verandert hierdoor. Niet alle kinderen die goede scores halen gaan naar de plusklas. Want kinderen met 
mindere scores kunnen toch uitdaging nodig hebben, maar het juist op een toetsmoment niet laten zien. Hierover hebben we al een tijd 
samen gesproken. We willen graag kinderen de vaardigheden leren die ze nodig hebben om taken aan te pakken. Hierdoor hebben we 
besloten de kinderen in de klas uit te dagen met uitdagend werk en de plusklas ( en hier gaan we dan wellicht ook een andere naam aan 
geven) te gebruiken om vaardigheden aan te leren. De samenstelling van kinderen in de plusklas zal hierdoor per periode verschillen, 
omdat het gericht is op een vaardigheid die een kind moet gaan oefenen.  
Dit schooljaar zal er twee periodes gewerkt worden op deze manier. De eerste periode zal begin februari starten en bestaan uit vier mo-
menten werken met Rolinda.  
We vinden het fijn om te kunnen vertellen dat we drie groepen kunnen maken en er dus óók een 'plusklas' komt voor de kinderen van 
groep 1 tot en met 3. Juist door kinderen al vroeg te begeleiden kunnen we soms bepaalde problemen voor zijn. Daarnaast zal er een 
groep zijn voor de kinderen van groep 4,5,6 en een groep voor de kinderen van groep 7 en 8.  

Met deze manier van werken hopen we kinderen de uitdaging in de klas te bieden, zodat zij daarvoor niet afhankelijk zijn van de plus-
klasleerkracht, en daarnaast doelgericht vaardigheden aan te leren in de "plusklas".  

Voor ouders die bezig zijn (geweest) met het invullen van de vragenlijsten in DHH zou ik graag de uitkomsten bespreken. Ik wil dit graag 
in de week van 14 januari doen.  
Mochten er nog vragen zijn, dan mogen die gesteld worden aan Alieke. Dit kan telefonisch, via mijn school of via de mail 
(ib@sterrenpaletvco.nl) 

 

Een aantal weken geleden heeft u de gelegenheid gehad om een kerstboek voor uw zoon/dochter uit te zoeken. Het was leuk te merken 
hoe enthousiast veel ouders hierover waren!  
Alleen… helaas, toen de bestelling compleet was, bleek het boek “Guus heeft de tijd” niet meer voldoende leverbaar bij de uitgever. Heel 
vervelend, omdat er meerdere ouders hadden gekozen voor dit boek. 
Ter vervanging van dit boek krijgen alle kinderen die gekozen hadden het boek dat er het dichtst bij in de buurt komt: het boek ‘Kerst met 
oom Nol’. We hopen dat u ook samen van dit boek kunt genieten.  

 

Gisteren kregen wij het bericht van Op d'n Esch dat zij deze week naar de ouders hebben gestuurd. Naar aanleiding 
daarvan hebben wij contact gezocht met wijkagent dhr. Menkhorst en lijkt het ons goed dat u hiervan ook op de 
hoogte bent.    

Een leerling uit groep 8 van Op d'n Esch heeft aangegeven dat ze door een vreemde man met baard is aangespro-
ken om met hem mee te gaan. Ze is onmiddellijk weggerend. Een heel goede reactie! 

Het bleek lastig voor de leerling om specifieke dingen te benoemen over deze man. Het voorval vond plaats op de Borculoseweg, dichtbij 
de Grotestraat. Dit is natuurlijk wel heel erg schrikken, omdat het de veiligheid van kinderen betreft.  

Het is onder de aandacht bij de politie. Er is geen reden voor paniek maar oplettendheid is wel gewenst! Het is goed om de kinderen als 
school en ouders samen te leren wat te doen in soortgelijke situaties.  

 

 

 

 NUMMER 7 

mailto:ib@sterrenpaletvco.nl


 

 

 

  

 NUMMER 7 

 

 

 

 

 

 

 

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

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

 

 

In het Letterpalet 4 heeft 
zij zich al u voorgesteld 
als vervangster van juf 
Daniëlle. 

Wij zijn heel blij u te kun-
nen vertellen dat Lisa 
Budak voortaan als vaste medewerker deel 
uitmaakt van het opvangteam! 

Lisa, van harte welkom bij ons op het Ster-
renpalet en een schitterende tijd hier ge-
wenst!  

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Auke Stegers. Ik ben 17 jaar oud en 
ik woon in Beltrum. Daar woon ik samen 
met mijn vader, moeder en mijn broertje. 

Mijn hobby is survival en dit doe ik twee 
keer in de week.  

Ik zit in het 1e jaar van het Graafschap Col-
lege  in Groenlo. Daar volg ik de opleiding 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker. 

Ik kom het hele schooljaar stagelopen op 
de BSO op de woensdag en donderdag.      
Ik hoop daar veel te leren!  

In mijn vrije tijd werk ik 
bij de supermarkt Coop 
in Beltrum en ga ik 
graag uit met mijn 
vrienden 

Auke Stegers 

Milo is vandaag voor het eerst aan het 
wennen bij de opvang en heeft een zusje 
gekregen! Zij heet Loïs. 
We zijn heel blij voor Milo 
en zijn ouders. Van harte 
gefeliciteerd en samen 
veel geluk gewenst! 

In groep 1A verwelkomen we Meike en bij 
de peutergroep verwelkomen we Freek en 
Willem. Op de BSO beginnen Fleur en Jill.  

Wij wensen jullie, samen met jullie ouders, 
een heel fijne speel- en leertijd op het Ster-
renpalet! 

Daniëlle en Martijn zijn de trotse ouders geworden van een 
zoon. Hij heet Ferre. We zijn heel blij voor Daniëlle en Martijn. 
Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

Mocht u hen een kaartje willen sturen dan kan dat naar: Huen-
derstraat 55, 7151 DB  Eibergen 

 

Hoi, ik ben Manon te Woerd.  

Ik ben 16 jaar en ik woon in Beltrum. Ik doe 
de opleiding gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker niveau 4 op het Graafschap 
College in Groenlo. Ik zit nu in het 1e leer-
jaar. Ik kom van 14 november tot 4 juli hier 
op het Sterrenpalet stage lopen.  

Mijn hobby’s zijn volley-
ballen en afspreken met 
vrienden en vriendinnen. 
Als bijbaantje werk ik als 
bediener bij het restau-
rant Frederik Hendrik in 
Groenlo.  

Ik heb veel zin in mijn 
stage bij het Sterrenpalet en ik ben er op 
de woensdag en donderdag. Ik hoop dat ik 
veel ga leren daar! 

Groetjes, 

Manon te Woerd 

 

 

Hoi, 

Ik ben Suzan Penterman, ik ben 16 
jaar en doe de opleiding on-
derwijsassistent in 
Groenlo. Ik loop 
stage in groep 6. 
Ik vind het een 
superleuke groep 
van jongens en mei-
den! Ik loop stage tot 
het einde van het jaar op de 
dinsdag en woensdag.  

Groetjes Suzan 


