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Op dit moment zijn de werkzaamheden voor de herbestrating van de Prins Bernhardstraat 

in volle gang.  In de voorjaarsvakantie hopen ze deze af te ronden. Ook die voor het plein. 

Aan het eind van de vakantie hopen wij nog even een bericht te sturen over welke afspraken 

we graag met elkaar willen maken m.b.t. het auto-, fiets- en loopverkeer rond de school. Als 

alles klaar is, kunnen we het beste bekijken welke afspraken nodig lijken voor een veilige 

verkeerssituatie rond het gebouw. 

 

We kregen te horen dat er ouders zijn die hun auto parkeren bij het gezond-

heidscentrum aan de J.W. Hagemanstraat op parkeerkeerplaatsen die hier-

voor niet bedoeld zijn. De invalidenparkeerplaatsen zijn bedoeld voor men-

sen die beschikken over een invalidenpas en de parkeerplaatsen voor de 

artsen zijn natuurlijk voor hen. Voor wie het betreft: wilt u voortaan uw auto 

parkeren op de andere parkeerplaatsen? 

 

Van het Gezondheidscentrum kregen we de vraag om geen 

gebruik te maken van het zandpad vanaf hun parkeerplaats 

langs hun gebouw i.v.m. de privacy van de patiënten die daar 

zijn, maar om gebruik te maken van de stoep die voor het ge-

bouw loopt . 

.  

  

Toen bleek dat de verhuizing van het kinderdagverblijf en de peutergroep naar de Prins Bernhardstraat in de kerstvakantie niet door kon 

gaan, spraken we de hoop en verwachting uit dat we in februari/maart zouden kunnen verhuizen. De streefdatum werd 1 maart. Ondanks 

alle moeite die er gedaan is, blijken procedures toch langer te duren en hebben we vorige week de streefdatum toch moeten verplaatsen 

naar 1 april. De hoop en verwachting is dat deze datum gaat lukken. Dat zou ook mooi zijn in combinatie met het open huis op zaterdag 

30 maart. Voor die dag hopen we de lokalen ingericht te hebben, waarna we op vrijdagavond 29 maart de laatste spullen hopen te verhui-

zen. Op maandag 1 april zouden we dan kunnen beginnen met de opvang op de nieuwe locatie! Wat zou dat mooi zijn! Maar we maken 

het pas echt definitief, als het zeker is. We houden u op de hoogte over hoe het gaat . 

 

 

Mijn juf 

kan met me lezen  

en schrijven 

want ze ziet me 



  

Jaarlijks wordt het veiligheidsonderzoek onder leerlingen gedaan en één ker per drie jaar worden de tevredenheidsonderzoeken afgeno-
men onder u als ouders, de leerlingen en de personeelsleden.  De resultaten van al deze onderzoeken geven een beeld van hoe er tegen 
de kwaliteit van de school aangekeken wordt. Op een snelle manier wordt inzichtelijk wat de successen van de school zijn, maar ook 
waar de verbeterpunten liggen. Dit jaar gaan we hiervoor werken met de ‘Successpiegel’. Dit kwaliteitssysteem bevat allerlei gebieden 
die onderzocht kunnen worden. Alle VCO-scholen doen dit jaar een nul-meting op alle gebieden die de Successpiegel aanbiedt om op die 
manier een integraal beeld te krijgen van iedereen binnen de school over de veiligheid en kwaliteit. Dit kan ook voor het nieuwe vierjarige 
schoolplan (2019-2023) verder vorm en richting geven. 

Na de volgende nieuwsbrief worden de genoemde onderzoeken op het Sterrenpalet gedaan. Daarom zult u in de volgende nieuwsbrief 
een uitnodiging krijgen om aan het onderzoek mee te doen. We hopen dat u door middel daarvan ook uw beeld van de school wilt geven. 
Uw mening doet ertoe! 

 

 

Deze week heeft juf Naomi verteld dat zij en Thorsten een kindje verwachten! 

Juf Naomi en Thorsten, van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap! We wensen jullie een heel goede, verwachtings-
volle tijd toe. Dit betekent dat juf Naomi met zwangerschapsverlof gaat. Wanneer dat zal zijn en hoe e.e.a. ingevuld 
gaat worden, hoort u t.z.t. van ons. 

 

 

Wat is het fijn om te zien dat er al veel lege eierdozen zijn ingeleverd. 

Na de vakantie zullen de leerlingen het bestelformulier voor de eieren meekrijgen naar huis. Ingevulde formulieren kunnen samen met de 
lege eierdozen en het geld worden ingeleverd tot en met vrijdag 22 maart. 

De formulieren kunnen samen met het geld en de lege eierdozen ‘s morgens worden ingeleverd bij Mark en ’s middags na schooltijd bij 
Marita.                                                                                                                                                                                          De formulieren 
kunnen samen met het geld en de lege eierdozen ‘s morgens worden ingeleverd bij Mark en ’s middags na schooltijd bij Marita. 

De Ouderraad 

 

 

Op maandag 4 maart is er, van 8.00 – 9.00 uur een koffie-inloop. Hiervoor bent u allemaal van harte uitgenodigd! De koffie en 
thee staat klaar in de hal. 

 

 

Groep 2B is luisvrij! Alleen in groep 5 zijn bij een tussencontrole nog verse neten ontdekt. Na de voorjaarsvakantie, op maandag 4 maart, 
vind een luizencontrole plaats van de hele school. Wilt u hier rekening mee houden door gel en vlechtjes te beperken? Bij voorbaat dank! 
Blijft u ook zelf uw kind(eren) controleren op hoofdluis? Dan houden we het samen ‘onder controle’. 

 

 

Denkt u eraan de rapporten op maandag 4 maart weer in te leveren? Dan bewaren wij ze voor het volgende rapport. Alvast bedankt!   

 

 

Op dinsdag 5 maart komt de schoolfotograaf aan de Prins Bernhardstraat. Onder schooltijd wordt van iedere groep van school een 
groepsfoto gemaakt en van iedere leerling een portretfoto.  

Ook broertjes en zusjes, ook die niet bij ons op school zitten, kunnen samen op de foto worden gezet. Hiervoor is aan het begin van de 
morgen (van 8.30 uur - 9.15 uur) de mogelijkheid, zodat u daarna het programma van uw dag of die van uw kinderen hiervoor verder niet 
hoeft te onderbreken. Afhankelijk van hoeveel gezinnen er zullen komen, zal er wachttijd zijn, houdt u hier rekening mee?  

Voor het laten maken van een foto met broertjes en zusjes van thuis, willen wij u vragen zich aan te melden via de agenda van Mijn 
School, zodat we weten hoeveel gezinnen we kunnen verwachten. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 1 maart. Op de morgen zelf kunt u 
voor het laten maken van de foto met uw kinderen in de hal komen, waar de fotografen zijn.  De broertjes/zusjes die allemaal samen op 
school zitten, worden die dag automatisch op de foto gezet, hiervoor hoeft u zich NIET aan te melden.  

Het was de bedoeling dat de baby’s en peuters ook op de foto gezet zouden worden. In verband met de latere verhuizing naar de Prins 
Bernhardstraat en te weinig ruimte hiervoor aan de Klaashofweg wordt hiervoor een andere dag geprikt. Zodra we weten welke dag dat 
is, laten we dat uiteraard weten. 
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Om de organisatie wat gemakkelijker te maken voor sommige groepen, gaan we na de voorjaarsvakantie werken met het volgende aan-
gepaste gymrooster, waarbij in het rood de aanpassingen staan:    

Donderdag Pickerhal : A      Vrijdag Speellokkaal + Pickerhal: D 

Groep 6      08.15 - 9.00 uur   Groep 2  08.30 – 09.15 uur  speellokaal  

groep 5/6   09.00 - 9.45 uur    Groep 2  09.15 - 10.00 uur  speellokaal   

Groep 3/4  10.00 - 10.45 uur   Groep 1  10.15 - 11.00 uur  speellokaal   

Groep 5      10.45 - 11.30 uur    Groep 3  12.20 - 13.15 uur  speellokaal 

Groep 4      12.15 - 13.00 uur   Groep 8  13.30 - 14.15        Pickerhal  

Groep 7      13.00 - 14.15 uur 

 

Even ter herinnering, op maandag 11 maart en maandag 25 maart a.s. van 14.20 tot 15.20 uur 
geeft onze stagiare gym, Jim klein Gebbinck les in freerunning/survival. Wie hiervoor belangstel-
ling heeft, kan zich opgeven via het mailadres jimkleing@hotmail.com o.v.v. de naam en groep. 

De lessen worden gegeven in de Pickerhal tegen een vergoeding van € 1,00 per keer, mee te ne-
men op de dag zelf . 

 

Graag nodigen wij u uit voor een info-uur op donderdagavond 14 maart, van 19.30 – 20.30 uur. Deze avond gaan we het hebben 
over ‘Hoofdluis’, hoe te voorkomen en hoe te behandelen.  

We beginnen om 19.30 uur en de avond vindt plaats  in school. U kunt zich hiervoor aanmelden in de agenda van Mijn School, zodat we 
weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. We hopen op uw komst!  

  

Wat zijn wonderen, waarover kunnen we ons verwonderen, welke wonderen vinden we in de wereld om ons heen en in de Bijbel?  

Die vragen onderzoeken de kinderen voor een nieuwe expositie: “WOW! Wat gaaf!!” in De Oude Mattheüs. 

Sinds 2010 organiseert de werkgroep School en Kerk van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken, jaarlijks een activiteit met school, 
waarbij we op een creatieve en eigentijdse manier bezig zijn met kerk- en geloofsbeleving bij kinderen. De werkgroep bestaat uit ge-
meenteleden en leerkrachten van het Sterrenpalet.  

Het ene jaar gaan we op zoek naar de Schatten van de Kerk en het andere jaar hebben we een expositie in de kerk. In elke groep zijn de 
leerlingen op hun eigen manier dit jaar bezig met het thema Wonderen. Wonderen in de natuur, onderwater wonderen, wonderen uit de 
Bijbel….   

Op vrijdag 15 maart wordt de expositie geopend. Alle leerlingen bezoeken die ochtend in groepen de kerk waar ze hun eigen en elkaars 
werk kunnen bekijken. Hoe laat uw kind(eren) naar de kerk gaan hoort u t.z.t. van ons.   

Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s en alle overige belangstellenden zijn vrijdagavond van van harte uitgenodigd in De Oude Mattheüs, 
Grotestraat 50. Van 18.30-20.00 uur is de kerk open en heeft u de mogelijkheid om de expositie bekijken. Het is echt de moeite waard 
om te zien hoe de kinderen zowel inhoudelijk als creatief aan de slag zijn gegaan! Komt u zich ook verwonderen??  
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IJsbaan Twente organiseert dit jaar de derde editie van de Twentse Schoolschaats Kampioenschappen (TSK) op woensdagmiddag 27 
maart van 15.00-17.30 uur. Dit is een leuk en gratis schaatsfestijn waar mooie prijzen te verdienen zijn. Het doel van de TSK is om kin-
deren te laten ervaren hoe het is om mee te doen aan een échte schaatswedstrijd.  

Iedere basisschool kan een team samenstellen van 4 leerlingen. Het team mag bestaan uit zowel jongens als meisjes uit de groepen 3 t/
m 8. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de bijgesloten flyer.  

Kinderen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden bij hun leerkracht.  

  

Op zaterdag 30 maart, van 10.00 - 16.00 uur houden we aan de Prins Bernhardstraat open huis voor iedereen die benieuwd is naar ons 
nieuwe schoolgebouw!   

 

Op woensdagmiddag 10 april is het voetbaltoernooi voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Kinderen die mee willen doen met het 
toernooi kunnen zich tot 8 maart 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 10 april op Sportpark De Bijenkamp.  

PS: eenmaal opgegeven betekent dan ook meedoen!  

  

  

Op 11 februari is voor het eerst de hele kinderraad bij elkaar geweest. Dit kon nu eindelijk omdat we in 1 gebouw zitten! Wie zitten er in 
de Kinderraad? Dat zijn: Isa (groep 1A), Thijn (groep 1B), Vienna (groep 2A), Sven (groep 2B), Vince (groep 3), Stef en Sem (groepen 4), Dana 
(groepen 5), Wessel en Gijs (groep 6), Alyssa (groep 7), Tibbe (groep 8)  

Er zijn veel onderwerpen besproken zoals: de nieuwe pauzes, wanneer kunnen we met de fietsen en rijkarren spelen? (zodra de berging 
klaar is), of er nog een skeelerbaan of crossbaan voor fietsers komt? (nee, deze komen er niet, wel komt er nog een klimbos en op de 
heuvel komt gras en misschien komen daar ook nog glijbanen). Het meest besproken is dus het nieuwe schoolplein en iedereen is 
het het erover een hoe mooi dat is en wordt!   

  

Donderdag 14 februari hebben de groepen 3/4 en 6 een bezoek gebracht aan het Kult Museum in Vreden. Dit in het kader van de 
samenwerking met onze partnerschool St. Marienschule. Bij binnenkomst werden wij met   

een luid applaus ontvangen. Vervolgens werden de groepen kort rondgeleid door de tentoonstelling over de overeenkomsten en verschil-
len tussen mensen in Westmunsterland en de Achterhoek. Zo ging het over de handel die gevoerd werd over de Berkel en de Berkel-
zomp. Best lastig een rondleiding in de Duitse taal; gelukkig was juf Ineke aanwezig voor de vertaling.   

Het tweede gedeelte bestond uit een quiz genaamd ''Dalli Dalli''. De quiz bestond uit meerdere onderdelen, zoals etenswaren ruiken en 
raden en kinderliedjes raden. Zo kwamen we er achter dat de melodie van ''Op een grote paddenstoel'' in Duitsland klinkt in het lied 
''Auf die mauer, Auf die Lauer''. Tenslotte konden wij alle gemaakte werkstukken van de deelnemende scholen in het museum bewon-

deren. Alle ouders die mee wilden rijden 
deze ochtend, bedankt!  
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En opeens was daar een telefoontje: of ik tot de zomervakantie 
elke vrijdagmorgen in groep 2 wil invallen. Daar hoefde ik niet lang 
over na te denken, want ik kende de school al. Veel van jullie heb-
ben mij op 7 januari tijdens de muzikale opening van het nieuwe 
gebouw al aan het werk gezien met de groepen 1,2,3,4. Mijn naam 
is Ingrid Schulten, ben 61 jaar, heb geen partner en ik heb 2 vol-
wassen kinderen. Tot de geboorte van mijn zoon ben ik kleuterleid-

ster in Haaksbergen geweest. Daarna ben ik Muziek 
op Schoot-docent geworden, heb ik muzieklessen 
verzorgd voor ouders met hun baby’s en peuters. Als 
ZZP’er ben ik daarna ook aan de slag gegaan als 
muziekdocent voor kleuters. Op die manier ben ik 
altijd betrokken gebleven bij kleuters en basiss-
cholen. En ook dat doe ik nog steeds met veel plez-
ier. Sinds de zomer ben ik weer af en toe werkzaam 
als invalkracht voor de groepen 1 en 2. Kortom, mijn 

week is aardig gevuld met allerlei activiteiten voor het jonge kind.  

Ingrid Schulten  

Hallo allemaal,  

Ik ben Camilla ik loop stage op de dinsdag bij 
groep 1B. Ik zit op het Assink lyceum Neede 
met profiel Zorg en Welzijn. 

Camilla    

 

 

Hallo!  

Ik ben Niels Blecking en met dit korte stukje wil ik mij even voorstellen. Ik ben 27 jaar oud en woon in Zeddam. Afgelopen 

jaar ben ik afgestudeerd van de opleiding SBE (Sport- en Bewegingseducatie, tegenwoordig onder de naam Sportkunde) 

aan de HAN in Nijmegen.  

De afgelopen periode ben ik op zoek geweest naar sportieve en actieve organisaties. In deze zoektocht kwam BeweegWijs 
op mijn pad. Ik ben nu een aantal maanden aan het werk bij deze mooie organisatie! Vanaf eind februari ben ik dus ook in 
Eibergen te vinden.  

 

Tot snel bij de pleinclub! Ik heb er zin in! 

Met sportieve groet, 

Niels Blecking 

 

Vandaag (donderdag 21 februari) was voor de eerste keer de pleinclub op het Sterrenpalet in Eibergen. Er zijn 14 leden opgegeven! 10 
leden waar bij de eerste keer aanwezig, de andere leden waren nog bij Mad Science. 

Wat hebben we gedaan (zie ook foto’s hieronder)? Nou, we hebben een kennismakingsbingo gedaan. Kun je skiën? Ben je fan van Ajax? Ga 
je carnaval vieren waren zomaar wat vragen. Renske had als eerste bingo! Daarna hebben we een naam en een logo voor onze pleinclub 
verzonnen. Het logo moet nog verder gemaakt worden, maar we hebben wel een nieuwe naam: 

 



U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

 flyer IJsvereniging Twente  

 Flyer kindercarnaval 

 

 

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

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

  

De oude schoolmeubels van de locaties Huenderstraat, Beukenlaan en Ketterinksteeg zijn op-
gehaald door Peter Grootemaat van Bohero. Op de foto’s ziet u een kleine impressie van de 
werkzaamheden op de locatie aan 
de Huenderstraat.  

Zoals het er nu naar uitziet, gaan de schoolmeubels 
over 14 dagen op transport naar Oekraïne en wij 
hopen dat er foto’s worden opgestuurd van een 
daarmee ingerichte schoolklas.  

  

 

 

   

We kunnen terugkijken op een succesvol volleybaltoernooi van het Sterrenpalet! Alle teams hebben hun uiterste best gedaan en wij zijn 
zeer trots op de resultaten die zij hebben neergezet!   
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De op de foto getoonde voorwerpen zijn deze week 
gevonden. De spullen kunnen opgehaald worden 
bij Mark of Marita. Graag binnen twee weken, omdat 
het niet te doen is om alle gevonden voorwerpen lan-
ger te bewaren.   

Komende week, van 25 februari t/m 1 maart, is de school gesloten wegens de voorjaars-

vakantie.  

Iedereen een fijne vakantie gewenst! Op maandag 4 maart hopen we elkaar weer terug te 

zien op school.  


