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De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met de verhuizing en de verandering die 

dat teweeg bracht. Maar ook zijn we nog steeds bezig met het vak Duits. In november is er 

een project gestart met als thema ‘thuis‘ waarbij twee klassen een theatervoorstelling heb-

ben gehad met een vervolgopdracht. Deze vervolgopdracht wordt in het museum Kult 

in Vreden tentoongesteld en de leerlingen mogen dit op donderdag 14 februari gaan bezoe-

ken. Het leuke hieraan is dat onze partnerschool, St.Marienschule uit Vreden, die dag ook 

aanwezig zal zijn met de leerlingen die vorig schooljaar met de huidige groepen 3/4 en 6 

hebben gecorrespondeerd.   

Dat betekent dat we voor groep 3/4 en groep 6 zoeken naar auto’s met begeleiders die deze 

leerlingen naar Vreden kunnen brengen en weer terug meenemen naar Eibergen. Wij zijn 

welkom vanaf 10 uur, dus zouden we om half 10 in Eibergen weg moeten. Om 12 uur rijden 

we uiterlijk weer terug naar Eibergen. Graag aanmelden bij de juffen van groep 3/4, Micha 

en Marit en groep 6, Sanne en Laura, mondeling of via een berichtje op Mijn School. Voor de 

ouders van deze leerlingen is er ook de mogelijkheid om de tentoonstelling te bezoeken. 

Wanneer dat kan, zal ik in een volgende nieuwsbrief benoemen. We hopen dat er genoeg 

mensen kunnen rijden zodat we er ook echt heen kunnen. 

 

 

Op maandag 4 februari is er, van 8.00 – 9.00 uur een koffie-inloop. Hiervoor bent u allemaal 

van harte uitgenodigd!  

 

 

Mocht het koeltasje van uw zoon of dochter kapot zijn, dan is er de mogelijkheid om een 

nieuwe aan te schaffen. U kunt bij Mark tegen betaling van €3-, een nieuw koeltasje aan-

schaffen.  

 

 

De ledenkaarten voor de Eibergse IJsvereniging zijn vorige week uitgedeeld. Wij hebben be-

grepen dat een aantal ouders de kaart niet heeft ontvangen terwijl zij hiervoor wel hebben 

betaald.  Graag horen wij van u als dit ook bij u het geval is. Wilt u hiervoor even een mail 

sturen naar Mirjam? Haar mailadres is m.lefering@vco-oostnederland.nl. Omdat zij op dit 

moment even niet kan beschikken over Mijn School kunt u haar niet op die manier bereiken.  

mailto:m.lefering@vco-oostnederland.nl


Afgelopen jaren heeft de OR van het Sterrenpalet een eieractie gehouden.  Leerlingen mogen dozen eieren verkopen aan ouders, opa’s en 
oma’s, buren en andere familieleden en de helft van de opbrengst gaat naar de leerlingen.   
In maart zullen de leerlingen een formulier mee krijgen waarmee de eieren besteld kunnen gaan worden.   

De opbrengst van de eieractie zal worden gebruikt voor de aanschaf van een freeplayer voor het nieuwe schoolplein. 
Een freeplayer is een mobiele sportinstallatie, waarmee je veel verschillende sporten en beweegvormen kan doen in 
de buitenlucht. Volleybal, basketbal, tennis, voetvolley, voetbal, badminton, atletiekvormen, alles is mogelijk met 
deze alles-in-één sportinstallatie waardoor het sportterrein voor meerdere sporten gebruikt kan gaan worden.  
We willen jullie vast vragen om lege eierdozen te bewaren, zodat we deze kunnen gebruiken om alle eieren in te 
pakken.   
Bedankt alvast voor jullie medewerking! 
De ouderraad  

 

Denkt u aan het info-uur van woensdag 30 januari? We hopen dat u dan allemaal kunt komen! Het is een belangrijk 

info-uur, dat gaat over PBS, Positive Behaviour Support, zoals u heeft kunnen lezen in de uitnodiging die u terugvindt 

onder Documenten op Mijn School.  

We beginnen om 19.30 uur en de avond vindt plaats in school. Wilt u zich hiervoor aanmelden in de agenda van Mijn 

School. Het is handig om te weten op hoeveel ouders we kunnen rekenen i.v.m. een activiteit en de attenties die uitge-

deeld worden. Mocht het aanmelden niet gelukt zijn, dan bent u uiteraard ook nog gewoon welkom. 

 

 

Op dinsdag 6 maart komt de schoolfotograaf. Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? Aanvullende informatie volgt nog.       

 

 

We zijn bijna luisvrij! Bij de laatste hercontrole zijn er in de groepen 4 en 5 helemaal geen luizen en neten meer gevonden. In groep 2B 

nog een paar neten. Hiervan zijn de betreffende ouders op de hoogte gebracht.  

Op maandag 4 februari wordt groep 2B opnieuw gecontroleerd.    

Om samen nog meer effect te hebben in het behandelen van hoofdluis, hebben we een stappenplan opgesteld voor het effectief verwij-

deren van hoofdluis en neten. Deze is te vinden op Mijn School. U ontvangt deze eenmalig ook op papier om ‘m gelijk bij de hand te kun-

nen hebben voor het geval er bij uw zoon/dochter sprake is van hoofdluis of neten.    

Mocht u verder nog vragen hebben of meer informatie willen over hoofdluis, dan kunt u hiervoor altijd bij de luizencoördinatoren terecht: 

Yvonne Tannemaat (06-30880400) en Rebecca Jansen (06-50591622).   

 

 

We willen alle kinderen,  ouders en grootouders bedanken die vorige week weer geholpen hebben om 

de drie containers gevuld te krijgen met oud papier. Dank je wel! Ook hebben we bericht gekregen 

over de hoeveelheid oud papier die we gezamenlijk in heel 2018 hebben opgehaald…namelijk : 38.390 

kg!!   

Dit is een hele mooie opbrengst, die ten goede komt aan alle leerlingen van onze school. De ouderraad 

wil iedereen die het afgelopen jaar geholpen heeft, heel hartelijk bedankt voor jullie hulp. Zonder jullie 

was dit niet gelukt! Bedankt!   
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Lang was ik alleen met mijn papa en mama.                                                                                      
Dat vond ik heel erg fijn.                                                                                                                                    
Maar het wordt nog leuker,                                                                                                                          
Nu we met z’n vieren zijn! 

Dit staat er te lezen in het geboortekaartje van Skip, het broertje van Jula en zoon van Robin 
en Justine. We zijn heel blij voor jullie! Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst  

Als u hen een kaartje wilt sturen, vindt u het adres hiervoor in het geboortebericht van afge-
lopen week op Mijn School.  



Binnen de Ouderraad zijn we voor komend schooljaar op zoek naar een nieuwe penningmeester. Larissa Ormel is op dit moment de pen-
ningmeester en zij heeft aangegeven aan het eind van het schooljaar te stoppen. 
Als penningmeester draag je zorg voor de gelden van de OR. 
Inkomsten bestaan uit de ouderbijdrage, de bijdrage aan schoolreisjes, maar ook gelden voor oud papier van de gemeente, gelden die 
worden betaald voor het textiel en gelden uit andere acties. Je zorgt, in overleg met de OR en Ineke, voor de financiële berichtgeving over 
de ouderbijdrage en schoolreisjes. Je controleert of de bijdrages binnenkomen en zorgt waar nodig voor herinneringen.   
 
Je ziet toe op de uitgaven die gedaan worden. Je doet een jaarlijkse financiële verslaglegging, die gecontroleerd wordt. Je zorgt dat de 
uitgaven die ouders of leerkrachten of bijvoorbeeld de conciërge gedaan hebben, terugbetaald worden. In overleg met Mirjam en Ineke 
zorg je dat aankopen die door het VCO vergoed moeten worden, daar gedeclareerd worden. 
 
Je bent onderdeel van de ouderraad, maar je bent niet verplicht alle vergaderingen bij te wonen. Gemiddeld vragen de werkzaamheden 
een uurtje per week. 
 
Mochten er nog vragen zijn over de inhoud van de functie of andere vragen, dan kun je contact opnemen met Larissa Ormel via 
MijnSchool. 
 
Lijkt het je leuk om deze functie van Larissa over te nemen, neem dan even contract op met Ineke Neerhof (i.neerhof@vco-
oostnederland.nl) 
 
De Ouderraad. 
 
 

 
 
 
 
 
In het kader van de Voorleesdagen houden de leerlingen zich bezig met  het 
onderwerp Duurzaamheid. 
Deze tekening is gemaakt door een leerling uit groep 2. Hij tekende de vuil-
niswagen en de route die de wagen aflegt langs alle (verschillende) containers. 
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Afgelopen woensdag hielden wij het “Open Huis” voor “nieuwe 

ouders”.  

Er was veel belangstelling en iedereen reageerde heel enthousiast 

op ons nieuwe gebouw en de inhoud van ons onderwijs! De ouders 

ontvingen we met een kopje koffie of thee en iets lekkers erbij. De 

ouders kregen een rondleiding door de school, die gedaan werd 

door enkele ouders van de MR, OR, OC of PR-werkgroep. In elke 

klas werd door de leerkracht van die groep verteld hoe we op 

school werken. Natuurlijk kregen de ouders bij vertrek de informa-

tietas aangeboden. 

Mocht u mensen kennen in uw omgeving die hiervoor in aanmer-

king komen, dan zou u hen hierop kunnen attenderen. Ook kunt u 

voor hen een informatie-tas meenemen van onze school. Er staat 

altijd wel een tas klaar.  

 
Aan het eind van de kerstviering hebben we gecollecteerd voor de 
Twentse Wensambulance. Daarna bleven er van alle kanten nog 
verschillende giften binnenkomen. Vorige week hebben we het 
uiteindelijke bedrag van 600 euro (na afronding en aanvulling naar 
boven) over kunnen maken. Wat een mooi bedrag!  Verdrietig is 
het dat de wens van meester Niels niet door heeft kunnen gaan, 
omdat we die natuurlijk vooral in gedachten hadden bij de collecte. 
We hopen dat met het bedrag mooie wensen van anderen in ver-
vulling kunnen gaan. 

 

Allereerst willen we u heel hartelijk bedanken voor de medewerking aan de ver-

keersveiligheid rond de school. Het is fijn dat iedereen zo veel mogelijk de auto’s 

buiten de Prins Bernhardstraat parkeert. Ook wordt er met de fiets aan de hand 

over het pad gelopen en worden de fietsen zoveel mogelijk in de rekken van de 

ouders geplaatst.    

We hebben nog twee aandachtspunten:    

 Het is een verleiding om uw fietsen aan de zijkant van het pad te zetten. 

Dat snappen we heel goed, vooral als de rekken van de ouders voller raken. Maar hierdoor wordt het pad minder begaanbaar en 

loopt de ‘stroom’ minder vloeiend. Wilt u uw fietsen daarom toch structureel in de fietsenrekken plaatsen? We zijn aan het bekij-

ken of de ruimte voor uw fietsen genoeg is. Mocht in de loop van de weken blijken dat dat structureel niet het geval is, dan kijken 

we natuurlijk naar oplossingen hiervoor.   

 We kregen een aantal klachten van buren, die niet van en op hun uitrit konden, omdat daar auto’s voor geparkeerd waren. Wilt u 

de uitritten van de buren vrij laten? Een goede buur…   

We zullen het met deze organisatie even vol moeten houden tot alle bestrating klaar is. Het idee was dat deze over twee weken klaar 

zou zijn. Maar nu het vriest, liggen de werkzaamheden een aantal dagen stil. We houden u op de hoogte van de planning en verwach-

ting.    

In het bestratingsplan is ook het herbestraten van de Prins Bernhardstraat opgenomen. Als dit wordt uitgevoerd, is de straat niet met de 

auto bereikbaar tussen de Karel Doormanstraat en de Bronkhorstkamp. Er wordt door de gemeente aan u gevraagd om de auto dan 

ergens anders te parkeren, maar dat doet u al in het kader van de veiligheid, dus dat is handig. School blijft wel bereikbaar voor fietsers 

en voetgangers, daar wordt voor gezorgd. Zodra we weten, wanneer de straat gesloten wordt, laten we u dit weten. Ook zal dit aangege-

ven worden door middel van borden aan de uiteinden van de straat  

In groep 0B verwelkomen we Jesse en 

Yade. Welkom op het Sterrenpalet en heel 

veel plezier bij ons op school!   

  

Bij de opvang verwelkomen we Fedde, 

Huub, Brandon en Puck. Wij wensen jullie 

een heel fijne speel- en leertijd toe!   

 

 

 

 

We feliciteren iedereen die deze week 
en volgende week zijn/haar verjaar-
dag viert. 

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  


