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Deze tekst sluit aan bij de woorden bovenaan onze advertentie n.a.v. 

het overlijden van meester Niels.  

Wat zijn we verdrietig dat we afscheid van hem moesten nemen. Wat 

missen we zijn aanwezigheid, zijn betrokkenheid op alles en iedereen, 

zijn rust, wijsheid, humor, gedrevenheid, empathie, relativeringsver-

mogen en liefde voor de kinderen en ons.  

Afgelopen maandag hebben we in de klassen met de kinderen stil 

gestaan bij het overlijden van Niels, onder andere door het gesprek 

met elkaar erover, maar ook door het maken van o.a. ‘troostboompjes’ 

met daarin harten met de gedachten en wensen van de kinderen, met 

daarbij in iedere groep ‘een lichtje voor jou’. Door middel daarvan leven 

we ook met Marieke en Vigo en de verdere familie mee. We willen ook 

u heel hartelijk bedanken voor al het meeleven in de vorm van uw 

aanwezigheid tijdens de inloop van vorige week woensdag, een 

meelevend gesprekje, een kaart, de woorden in het album of welke 

manier dan ook.    

Niels keek erg uit naar de nieuwe 

school, waar hij ook zo graag had wil-

len werken. Ook al blijft zijn plek zoals 

we die bedacht hadden hier leeg, toch 

zal hij een plek houden in ons midden, 

namelijk... voor altijd... in ons hart!   



I.v.m. het overlijden van Niels hadden we het programma van de openingsdag aangepast, maar hoe bijzonder en speciaal was het om 
deze dag wel te beginnen met het unieke leerlingenconcert voor en door de leerlingen. We dachten daarbij ook aan Niels, die ook heel 
veel van muziek hield. Het grote bloemstuk in de hal was daar onder andere een teken van.   
Het was een geslaagde middag, waarop álle kinderen hebben geschitterd! Bewust hadden we gekozen voor een muzikale opening, waar-
bij elk kind zijn/haar eigen ‘toon’ liet horen en waarop al die verschillende 
‘tonen’ samen een fantastisch geheel vormden. Dat is wat we graag op 
het Sterrenpalet, ook in ons nieuwe gebouw, willen: de talenten van ieder 
kind ontdekken en ontwikkelen en al die talenten samen vormen een nog 
fantastischer geheel!  
Geweldig was het dat we dit concert in onze prachtige hal konden laten 
plaatsvinden. Hoe groot die ook is, toch was het overvol. Daar waren we 
op voorbereid, maar het leek ons toch mooi om dit eerste unieke concert 
hier wel plaats te laten vinden. De ruimte voor iedereen was beperkt, 
maar we hopen toch dat u genoten heeft en dat dat het geval is, kregen 
we al van verschillende kanten te horen. We weten nu ook ongeveer met 
hoeveel mensen we in de hal samen kunnen zijn en uiteraard zullen wij 
daar bij de organisatie van volgende activiteiten rekening mee houden. In 
ieder geval bedankt voor uw komst en aanwezigheid!   
We bedanken Muziek en Kunstwijs en alle muzikanten die meegewerkt 
hebben voor de organisatie van deze dag. Deze sluit aan op het muzie-
konderwijs, zoals we dat op het Sterrenpalet geven, met veel aandacht 
voor muziek en de positieve invloed daarvan op de ontwikkeling van de kinderen, op zowel leer- als sociaal gebied.   
Het officiële openingsmoment vindt op een later tijdstip plaats, waarschijnlijk als de opvang ook is verhuisd naar de Prins Bernhard-
straat, om dan te vieren dat we dan echt onder één dak zijn!    

 

Afgelopen woensdag zat de hal vol met opa's en oma's. Zij dronken een kop koffie en thee, waarna zij een kijkje namen in de klassen van 
uw kind(eren). Het was een heel gezellig uur met allemaal enthousiaste opa's en oma's en kinderen. We bedanken alle opa's en oma's 
voor hun betrokkenheid op hun kleinkinderen, maar ook op onze school!   

 

We willen u bedanken voor de medewerking om alles zo goed mogelijk te laten verlopen rond en in het nieuwe gebouw. We hebben in de 

vorige nieuwsbrief aangegeven dat we er rekening mee houden dat de organisatie in het begin mogelijk niet optimaal zal zijn en dat we 

dan tussentijds aanpassingen zullen doen in de keuzes. Bedankt ook voor het meedenken hierin!   

Wat de meeste aandacht vraagt is het verkeer om de school, rond de breng- en ophaaltijden. Halverwege de week werd de verkeers-

situatie aan de Prins Bernhardstraat zo onoverzichtelijk en onveilig dat we u een spoedbericht hebben gestuurd om de auto's daar echt 

niet te parkeren. Fijn is het dat daar gehoor aan is gegeven, want daarna werden de fiets- en looproutes weer overzichtelijk. We willen 

verder nog niet teveel andere regels erbij stellen, omdat het buitenterrein nog niet klaar is en we beter op dat moment kunnen bekijken 

welke definitieve afspraken nodig zijn. Wat we tot nu toe hebben afgesproken zetten we nog even op een rij:   

 Auto's worden geparkeerd in de buurt van de Huenderstraat of richting het centrum, NIET AAN DE PRINS BERNHARDSTRAAT.   

 Iedereen komt via het pad aan de rechterkant bij de school.   

 Fietsers stappen vooraan het pad van hun fiets en lopen met hun fiets verder naar de fietsenrekken.   

 We lopen aan de rechterkant van het pad, zowel heen als terug.   

 De fietsen worden vanaf achteraan aansluitend op elkaar neer gezet.   

 De fietsenrekken voor de kinderen zijn gemarkeerd met de groepen waarvoor ze bestemd zijn.   

 De fietsenrekken vooraan zijn voor de ouders bestemd.   

 De fietsen van de ouders worden in de fietsenrekken gezet, niet langs het pad.   

  

 Vanaf 8.00 uur is iedereen welkom op het schoolplein.  

 Vanaf 8.05 uur mogen alle kinderen van alle groepen naar binnen voor de ‘inloop’ in de klas.   

 Om 8.10 uur gaan alle kinderen naar binnen.   

 Om 8.15 uur starten de lessen.   
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In verband met de verhuizing hebben we alle drie de scholen aan de Huenderstraat, de Beukenlaan en de Ketterinksteeg opgeruimd. Er 
staan nog een heel aantal spullen die we niet meer gebruiken, maar u mogelijk nog wel of welke u leuk vindt om in uw bezit te hebben 
(oude tafel(s)/stoel(en)). Daarom houden we volgende week vrijdag 18 januari een rommelmarkt, van16.00 tot 19.00 uur op de locaties 
aan de Huenderstraat en de Ketterinksteeg. De opbrengst is voor school i.v.m. de aanschaf van nieuwe spullen.   

Woensdag 16 januari staan de oud papiercontainers weer op de schoolpleinen van de nu oude locaties Huenderstraat en Ketterinksteeg. 

Helpt u ook dit keer mee om de container goed gevuld te krijgen? U kunt uw papier brengen naar een van beide locaties. Alvast bedankt!  

 

Op woensdag 23 januari, van 9.00 – 11.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur houden we aan de Prins Bernhardstraat en ook aan de Klaashof-

weg open huis voor iedereen die benieuwd is naar ons onderwijs en/of onze opvang. 

We hopen dat veel ouders een kijkje komen nemen op onze school.   

Mocht u mensen kennen in uw omgeving die hiervoor in aanmerking 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. Naast een bezoek tijdens het open huis kunnen 

ouders uiteraard ook op een ander tijdstip de school bezoeken. Wel vinden we het fijn dat daarvoor een afspraak gemaakt wordt. Hier-

voor kan contact worden opgenomen met Ineke (mail: i.neerhof@vco-oostnederland.nl / mobiel: 06-12643247).  

 

In de agenda van Mijn School staan per abuis twee info-uren in januari gepland. Dat lijkt ons wel 

wat veel, ook voor u. Die van a.s. woensdag 16 januari gaat niet door. Die van woensdag 30 

januari wel. En we hopen dat u dan allemaal kunt komen! Het is een belangrijk info-uur, dat 

gaat over PBS, Positive Behaviour Support, zoals we die willen gaan toepassen. De ‘methode’ is 

gericht op een positieve en duidelijke leer- en werkomgeving, vanuit een positieve benader-

ing. Samen hebben we in de afgelopen periode al de eerste eenduidige regels en afspraken op-

gesteld, die weergeven welk gedrag we van de kinderen en elkaar verwachten. De regels en af-

spraken zijn gebaseerd op de waarden die wij belangrijk vinden: veiligheid, vertrou-

wen, verantwoordelijkheid en respect! Voor het positief beïnvloeden van gedrag is de samen-

werking als school en ouders met elkaar heel belangrijk. Daarom zou het heel fijn zijn, als u alle-

maal kunt komen. De avond wordt geleid door Monique Baard, die samen met Tom Reuver als 

coach, ons team in dit proces begeleidt. We beginnen om 19.30 uur en de avond vindt plaats (nu 

kan het weer!) in school. U kunt zich hiervoor aanmelden in de agenda van Mijn School.   

   

 

 NUMMER 9 

 

We zijn nog dringend op zoek naar ongeveer 4 

ouders om te helpen in het Simmelink.  

 

Wie zou ons willen helpen? U kunt zich aanmelden 

via de agenda in Mijn School of door een mail 

te sturen naar  rverhoeven1972@hotmail.com.  

mailto:i.neerhof@vco-oostnederland.nl
mailto:rverhoeven1972@hotmail.com
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Op woensdag 20 februari vindt het schoolvolleybaltoernooi plaats. 

Kinderen die mee willen doen met het toernooi kunnen zich tot 12 

februari bij hun leerkracht 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@vco-oosternederland.nl of 

via Mijn School). Het toernooi wordt gehouden 

op woensdagmiddag 20 februari in de Pickerhal.   

 

PS: eenmaal opgegeven betekent dan ook meedoen! PS: eenmaal 

opgegeven betekent dan ook meedoen! 

 

 

Met de algemene luizencontrole zijn er in de groepen 2B, 4 en 5 
verse neten en luizen geconstateerd.   
Omdat het voorkomen van hoofdluis in groep 2B heel hardnekkig is 
en elke keer bij wisselende kinderen voorkomt, willen we in deze 
groep de aanpak nog meer gezamenlijk doen en zo nodig intensiv-
eren. Hierover worden de ouders van groep 2B via de weekberich-
ten van Lynn op de hoogte gebracht.   
We kunnen, als hoofdluis, ondanks preventieve maatregelen en 
behandeling, blijft voorkomen, advies vragen bij de schoolverpleeg-
kundige van de GGD. In voorkomende gevallen willen we daar 
graag gebruik van maken. Deze mogelijkheid hebben we 
toegevoegd aan het protocol ‘Hoofdluis’.   

 
Op maandag 21 januari is de hercontrole van bovengenoemde 
groepen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind dan geen gel, ingewik-
kelde vlechten e.d. in het haar heeft? Alvast bedankt!   
 
  

  

 

Op dinsdag 22 januari komt Mad Science voor alle groepen een spannende wetenschap & techniekshow verzorgen bij ons op school!  

Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap & techniekcursus.  

De kinderen kunnen tijdens 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht 

bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.  

Leer alles over het laboratorium, moleculen en maak chemische reacties. Daarnaast ga je op ontdekkingstocht door de ruimte, leer alles 

over ruimtetechnologie en lanceer een raket!  

Kinderen leren op deze manier over wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, 

analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen een pakketje 

en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats op school.  

Data van de cursus:  

Donderdag 7 feburari 2019 

Donderdag 14 februari 2019 

Donderdag 21 februari 2019 

Donderdag 7 maart 2019 

Donderdag 14 maart 2019 

Donderdag 21 maart 2019 

Tijdstip: 14:30 uur tot 15:30 uur.  

Voor opgave voor de cursus krijgen alle kinderen na de workshop op 22 januari een brief mee naar huis.   

 

De kledingcontainers nog steeds aan de Huender-
straat en Beukenlaan staan? Deze worden nog 
steeds voor ons geleegd en de opbrengst komt 

ten goede aan de leerlingen van het Sterrenpalet.   

mailto:j.habers@vco-oosternederland.nl


In dit Letterpalet willen we een kleine terugblik geven waar de ouderraad een bijdrage heeft geleverd aan schoolse activiteiten. Het is 

een bijzonder schooljaar. We begonnen nog op drie locaties, wat betekent dat we ook ondersteuning met activiteiten hebben aange-

boden op de drie locaties. Zo kon Sinterklaas, met wat hulp van de ouderraad en ouders, ook dit jaar weer alle kinderen verrassen met 

wat lekkers in de schoen, tijdens de pietengym en tijdens het sinterklaasfeest met een cadeautje. We hebben ons ingezet om onder-

steuning te bieden tijdens de kerstmusical en tijdens de eerste dag op de nieuwe locatie. Na de kerstvakantie vielen de kniepertjes, 

gebakken door verschillende oma’s en door leden van de ouderraad goed in de smaak bij de kinderen, ouders en ook bij de opa’s en 

oma’s tijdens het ‘kijk moment’ op de nieuwe school.  Naast de leden van de ouderraad hebben ook veel ouders geholpen bij verschil-

lende activiteiten op school en buiten school om. Voorbeelden hiervan zijn: de luizenpluizers,  de verkeersouders, de ouders die mee-

helpen bij het ophalen van het oud papier, de vele duo- lezers (ouders die meelezen met een klein groepje kinderen) en de ouders die 

de school versierd hebben en weer hebben opgeruimd en de catering enz. Wat is het fijn dat we nu op één locatie zitten! Alle ouders 

die het afgelopen halfjaar geholpen hebben bij de verschillende activiteiten, heel hartelijk bedankt voor jullie tijd en inzet! Ook de ko-

mende maanden zullen vele ouders hun tijd weer vrij maken om te helpen op school met bijvoorbeeld het ophalen van het oud papier 

(16-01.) En het luizenpluis-team is al weer druk in de weer, de verkeerouders helpen mee om iedereen veilig op de nieuwe locatie te 

laten arriveren en binnenkort geven we als ouderraad ondersteuning tijdens het ‘Open huis’. De ouderraad kan niet zonder jull ie hulp en 

we hopen dan ook op de nieuwe locatie weer een beroep op jullie te mogen doen. We vinden het heel fijn als u ons bij het één en ander 

kunt helpen!  

De OR  

 

  

De foto’s die tijdens de kerstviering en de opening van de school zijn gemaakt, kunt u bekijken via de link die u terugvindt in het week-
bericht op Mijn School.  
U kunt de foto’s downloaden. (NB: Het is niet wenselijk dat dit beeldmateriaal op sociale media belandt.)   
 

 

FC Eibergen nodigt alle kinderen in de leeftijd van 5 t/m 7 jaar uit om kennis te maken met voetbal. Zij kunnen in de maanden januari 

en februari gratis meedoen. De trainingen zijn iedere zaterdagochtend in De Rekstok. Aanmelden kan via jeugdcoordinator-

4x4@fceibergen.nl. Voor de eersten die zich melden is er een cadeautje in de vorm van een broodtrommel van FC Eibergen. Deze is te 

verkrijgen bij Mark of Marita.    
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In groep 0B verwelkomen we Ferron, 

Merle, Sheldon en Jesse. Welkom op het 

Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op 

school!   

  

Bij de opvang verwelkomen we Emi, Zara 

en Milo. En bij de BSO verwelkomen we 

Meike. Wij wensen jullie een heel fijne 

speel- en leertijd toe!   

 

 

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

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

 Flyer scholenvolleybaltoernooi  

 

mailto:jeugdcoordinator-4x4@fceibergen.nl
mailto:jeugdcoordinator-4x4@fceibergen.nl

