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Op maandag 6 mei is er, van 8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop. Hiervoor bent u allemaal van harte uitgenodigd! De koffie en thee staat 
klaar in de hal.  

 

Op maandag 6 mei is er ook weer de luizencontrole.  

Denkt u er aan om geen ingewikkelde staarten, vlechten in het haar van uw dochter te doen en graag uw zoon zonder teveel gel naar 
school te sturen? Bij voorbaat dank.  

 

  

De Paasmorgen (lied)  

1. De zon kwam op. De dag brak aan.. 

 En toen is Jezus opgestaan.  

Halleluja. Halleluja. Halleluja.  

2.  Twee vrouwen uit Jeruzalem  

 Die namen kruiden mee voor hem.  

Halleluja. Halleluja. Halleluja.  

3. De vrouwen hadden veel verdriet.  

 En die zij zochten was er niet  

Halleluja. Halleluja. Halleluja.. 

4. Ze schrokken, maar een engel zei:  

 “Waarom zo bang? Wees juist heel blij!  

Halleluja. Halleluja. Halleluja.  

5. Want God riep Jezus uit de dood.  

 Dat nieuws van Pasen is heel groot.”  



 

Het is alweer bijna zover. Op zondag 12 mei vieren we in Nederland weer moederdag, een dag waarop de moeders in het zonnetje ko-
men te staan. En een maand later zijn dan de vaders aan de beurt. Dit schooljaar zijn we gefuseerd met een andere school en dat heb-
ben we als reden opgevat om een aantal activiteiten onder de loep te nemen. We hebben er voor gekozen om alleen in de onderbouw 
klassikaal te werken aan een moederdagcadeau, oftewel van groep 1 t/m 4. Dat betekent dat de klassen daarboven natuurlijk wel de 
mogelijkheid hebben om hieraan te werken mocht het uitkomen, maar dat de leerlingen dan niet meer standaard met een zelfge-
maakt moederdagcadeau naar huis komen. Met vaderdag zullen we dit op dezelfde manier handhaven.  We hopen u hierbij voldoende 
op de hoogte te hebben gesteld.  

  

 

Nu we een beetje zijn gesetteld in onze nieuwe school, komen ook de eerste tekorten naar voren. We hebben heel veel materiaal 
voor beeldende vorming meegenomen, maar veel van het kosteloos materiaal is verloren gegaan. Daarom hier nog weer even een op-
roepje om kosteloos materiaal te verzamelen, zodat we voor het nieuwe schooljaar weer helemaal voorbereid zijn. De onderstaande 
materialen kunt u bij de conciërges afgeven. Graag wel schoon en droog.  

 overgebleven rollen behang  

 oude overhemden (als verfschort)  

 lege plastic tassen  

 glazen potten  

 kurken  

 kroonkurken/bierdoppen  

 bierviltjes  

 kleine kartonnen doosjes  

 lucifer doosjes (leeg)  

 boterkuipjes  

 plastic doppen  

 plastic potjes (klein)  

 oude tijdschriften 

 piepschuimvulling  

 lapjes stof  

 bubbeltjesplastic  

Alvast bedankt voor het verzamelen! 
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Zoals we u al hebben verteld in het vorige Letterpalet vindt de avondvierdaagse dit jaar plaats van 3 t/m 7 juni. Als school lopen we met 
de groepen 3 t/m 8 op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  Aanvullende informatie rondom vertrektijden e.d. ontvangt u te zij-
ner tijd.   

Ook de kinderen van de groepen 0 t/m 2 mogen deelnemen. De aanmelding kan op onderstaande manier plaatsvinden en er wordt voor 
schoolshirts gezorgd. Deze kinderen lopen echter mee onder de verantwoordelijkheid van de ouders en niet in schoolverband.   

Om de aanmelding zo soepel mogelijk te laten verlopen, kunt u uw kind(eren), uit de groepen 0 t/m 8, aanmelden bij Jolanda Hartman/
Anneloe Roessink. Hiervoor zijn zij aanwezig op:   

 maandag 6 mei van 8.00 - 9.00 uur 

 woensdag 8 mei van 12.00 - 13.00 uur  

 vrijdag 10 mei van 8.00 - 9.00 uur  

Willen diegenen die lid zijn van de IJsvereniging de ledenkaart meenemen.  

Diegenen die géén lid zijn van de IJsvereniging dienen dan het inschrijfgeld à 5 euro per kind (gepast) mee te nemen.   

Bij de opgave zal u ook worden gevraagd of u wilt/kunt meelopen. Aan de hand van die opgaven wordt een loopschema gemaakt en 
alleen de ouders die op dat schema staan, lopen dan mee als begeleiders. Het is dus niet de bedoeling dat andere ouders dan die ver-
meld in het schema meelopen.   

Er komt nog een korte bijeenkomst voor alle meeloopouders. Zodra de datum en het tijdstip hiervoor bekend zijn, worden de betrokken 
ouders daarvan op de hoogte gebracht.  

NB: Te late aanmeldingen kunnen dit jaar NIET meer in behandeling worden genomen. In dat geval zult u zélf contact op moeten nemen 
met de IJsvereniging.   

 

Op zondag 26 mei vindt de leukste hardloopwedstrijd van Eibergen plaats: de Eiberrun. Deze wedstrijd is voor deelnemers van 4 tot en 
met 80 jaar. De leerlingen krijgen een folder met aanvullende informatie meer naar huis. Inschrijving kan via de website www.eiberrun.nl, 
waar u eveneens alle aanvullende informatie vindt. 

 

We zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar, onder andere met het opstellen 
van het formatieplan. Aan de hand van de beschikbare formatie en de leerlingenaantallen zijn we gekomen tot 
een groepsindeling. Omdat we u daar graag bij willen betrekken, zal ik (Ineke) deze presenteren tijdens het info-
uur dat gepland staat op donderdag 21 mei. Daarnaast wordt er die avond nog een ander onderwerp besproken, 
dat we z.s.m. bekend hopen te kunnen maken. Nadat u betrokken bent bij de groepsindeling, zullen we tijdens het 
info-uur op woensdag 26 juni de definitieve groepsindeling bekend maken net als de verdere plannen voor het 
nieuwe schooljaar. Voor beide uren van harte uitgenodigd! U kunt zich hiervoor aanmeld in de agenda van Mijn 
School, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 

 
Mocht u de ouderbijdrage voor het schoolreisje of de excursie van uw kind(eren) nog niet hebben voldaan, denkt u er dan aan deze vóór 1 
juni te betalen? Bij voorbaat dank!  

  

 

.  
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http://www.eiberrun.nl/


 

Afgelopen woensdag hebben 32 leerlingen samen met 12 ouders/ opa’s oud papier opgehaald in de wijk rondom school en in het Sim-
melink. Het resultaat was 3 goed gevulde containers, een mooi resultaat!! Bedankt allemaal voor het helpen.  

Helaas merken we dat het steeds lastiger wordt om aan voldoende ouders te komen om te helpen. Het oud papier wordt 5x per jaar 
opgehaald en dit levert een mooi bedrag op, dat ten goede komt aan de leerlingen. Het zou fijn zijn als meer ouders bereid zouden zijn 
om eens een keer te komen helpen. U heeft niet perse een auto nodig, want extra handen op school bij het uitladen van de auto’s en 
karren is altijd welkom.  

De eerstvolgende keer zullen alle containers aan de Prins Bernardstraat komen te staan, waardoor we al het oud papier in de wijken 
efficiënt op kunnen halen.  

De eerstvolgende keer is woensdag 3 juli. Dit is tevens de laatste keer voor dit schooljaar. We hopen ook volgend jaar door te kunnen 
gaan met het ophalen van het oud papier, maar dit zal alleen mogelijk zijn wanneer er naast de enthousiaste leerlingen ook voldoende 
ouders zijn die mee willen helpen. Dit hoeft echt niet elke keer, maar wanneer iedereen een keer mee zou willen helpen dan scheelt dat 
al een hele boel. Mocht u een keer willen helpen, stuur dan even een mail naar OR@sterrenpaletvco.nl en voor komend schooljaar kunt u 
zich opgeven middels het ouderhulpformulier die de leerlingen aan het eind van dit schooljaar mee krijgen.  

Alvast bedankt voor alle hulp.  

Groetjes de Ouderrraad.  

 

 

We kunnen terugkijken op een suc-
cesvol schoolvoetbaltoernooi van het 
Sterrenpalet! Alle teams hebben hun 
uiterste best gedaan en wij zijn zeer 
trots op de resultaten die zij hebben 
neergezet!  

Wij willen de coaches heel hartelijk 
danken voor hun inzet!  

Het volgende toernooi is het touw-
trektoernooi, op woensdagmiddag 15 
mei, voor de leerlingen van de groepen 
5 t/m 8. De kinderen kunnen zich 
daarvoor alvast opgeven bij hun juf/
meester.  

 

 

Al een hele tijd was onze meester Niels ziek. We hoopten steeds nog dat hij beter mocht worden, maar helaas is hem dat niet gegeven. 
Toen hij eenmaal wist dat hij niet meer op het nieuwe Sterrenpalet zou komen te werken, wilde hij nog wel graag de school eens zien 
van binnen. Hij was niet meer in staat om te zitten of te lopen en daarom is 
in overleg met zijn vriendin, Ineke Neerhof (directrice) en Niels zelf, besloten 
om contact op te nemen met de Twentse Wensambulance. Samen met hen 
zijn de mogelijkheden besproken en ook een datum werd geprikt. De kerst-
viering zou er ook aankomen en daar wordt ook altijd bij gecollecteerd. Het 
leek ons allemaal mooi om de Twentse Wensambulance te kiezen. We wil-
den er zelf ook graag gebruik van maken en we hoopten zo nog meer men-
sen blij te kunnen maken! €600 werd er ingezameld. Wauw! De kerstvakan-
tie begon en helaas ging meester Niels zich steeds minder goed voelen. Hij 
ging toch sneller achteruit dan wij allemaal hoopten. De datum van de wens 
heeft Niels niet mogen halen. De Twentse Wensambulance was erg blij met 
de donatie vanuit het Sterrenpalet en wilden graag wat terug doen. Daarom 
zijn ze op woensdag 10 april 2019 bij ons op school geweest. Wat mooi! Een 
emotioneel moment ook. De 4 leerlingen die meester Niels nog in de klas 
heeft gehad, boden de cheque aan. Bijzonder! Daarna bleef de ambulance de 
hele ochtend staan, zodat alle klassen na elkaar er even in konden kijken. 
We mochten zelfs op de brancard liggen of achter stuur kruipen: heel gaaf! 
Dit was een reactie van de leerlingen.  
We zijn erg dankbaar voor wat de Twentse Wensambulance heeft willen doen! 
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Achterhoek Nieuws schreef een leuk stuk over de opening van ons nieuwe schoolplein + de Koningsspelen:  

“EIBERGEN - Woensdag werd het nieuwe schoolplein van Integraal Kindcentrum (IKC) het Sterrenpalet officieel in gebruik genomen. Dat 
werd gecombineerd met de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw aan de Prins Bernhardstraat en de Koningsspelen. De plan-
ning was dat de opening van het gebouw al eerder zou zijn gebeurd. Triest genoeg viel de verhuizing begin dit jaar van de drie VCO basis-
scholen naar deze locatie echter samen met het overlijden van één van de collega's: Niels van Beusekom. Reden om de officiële opening 
uit te stellen.  

Door Rob Stevens  

Maar vrijdag is het dan zover. Directeur Ineke Neerhof heet iedereen welkom. Op haar open vraag 'Wat gaan we vandaag ook al 
weer doen?', antwoord één van de kinderen: 'De Koning komt!' Dát is niet het geval, maar feest wordt het wel. Het schoolplein staat vol 
met kinderen, leerkrachten, ouders en genodigden. Een kleurig geheel. Bijna iedereen heeft die ochtend vanwege de koningsspelen wel 
iets oranjes of rood-wit-blauws in of op zijn kleding verwerkt.  

Voor de opening van het gebouw is natuurlijk een sleutel nodig. Deze wordt op wel heel spectaculaire wijze aan de ook aanwezige wet-
houder van onderwijs overhandigd, Ano Bosman. Dat gebeurt door Taibu, een grote Afrikaanse slangenarend, die het voorwerp vliegend 
aflevert.  
Het is een feestdag. Alle leerlingen krijgen daarom van de Ouderraad een mooi cadeau voor het nieuwe plein. Een freeplayer, een mobiele 
sportinstallatie geschikt om allerlei verschillende netsporten mee te spelen. Ron ten Broeke van BeweegWijs komt ook met een cadeau 
voor het schoolplein, een moderne variant van de aloude houten stelten.  

En de betrokken aannemer, installateurs en architecten bieden het personeel een cheque aan ter waarde van 1000 euro. Aan de voorkant 
van het gebouw met zijn klassieke schooluitstraling is niet te zien hoe groot de ruimte van het schoolplein erachter is. Vanaf het school-
plein zie je in de verte in het centrum van Eibergen de kerktoren. Als er een wedstrijd wordt uitgeschreven voor het grootste schoolplein 
van Nederland zou het Sterrenpalet hoge ogen gooien.  

IKC het Sterrenpalet is ontstaan vanuit de fusie van drie basisscholen - de voormalige Willem Sluiterschool, de 3-Sprong en de Juliana-
school - van VCO Oost-Nederland, de christelijke organisatie voor onderwijs én opvang. De VCO heeft vijftien scholen voor christelijk ba-
sisonderwijs en kindcentra in Twente en de Achterhoek. De drie scholen in Eibergen gaan nu samen op de locatie die voorheen werd ge-
bruikt door het Assink Lyceum.  
De letters IKC staan voor Integraal Kindcentrum. Omdat in het gebouw onderwijs en (opvang)voorzieningen zijn voor baby's, peuters, 
kleuters en kinderen tot 13 jaar. Er is een samenhangende doorgaande leerlijn. Kinderen van elke leeftijdsfase kunnen er dus terecht. 
Het is niet echt warm vrijdagochtend, maar dat mag de pret van de opening en koningsspelen niet drukken. Na de opening is er een vor-
stelijk koningsontbijt voor de peuters en de kinderen van groep 1 tot en met 5. Daarna wordt er lekker koninklijk gespeeld op het nieuwe 
schoolplein. De andere groepen gaan daarmee na de koningslunch aan de slag.”  
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U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

 flyer Pony Power voor Kids 

 

 

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

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

 

Vorige week donderdag was het info-uur over Hoofdluis. Het was een heel interessante avond. Aanwezig waren de luizencoördinatoren, 
een aantal luizenpluizers en andere ouders. Tineke Grotenhuis van de GGD verzorgde het uurtje. Ze gaf een interessante presentatie met 
allerlei weetjes over hoofdluis en gaf tips en adviezen hoe met hoofdluis, zowel op school als thuis, om te gaan. Yvonne en Rebecca, onze 
luizencoördinatoren, verwerken de tips en adviezen verder in het beleid en de aanpak voor preventie en bestrijding van hoofdluis binnen 
ons kindcentrum.   

 

 

Op 4 mei a.s. staat er een informatiemiddag gepland voor de training Pony Power voor Kids. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u 
naar de bijlage.  

   

  

In groep 0B verwelkomen we  Sari, in groep 1A Jesley en in groep 6 Jaeley. Welkom op het Sterren-
palet en heel veel plezier bij ons op school!   

Bij de peutergroep verwelkomen we Ties, Fayenna, Yori en Vajèn. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe!  

  

  

Vandaag nemen we afscheid van Robin. Voor een nieuwe start gaat hij naar het Simmelink. We wensen hem een heel fijne en goede tijd 
op de nieuwe school!  

  

 

 Nathan (peuteropvang) heeft een zusje gekregen! Zij heet Hannah. We zijn heel blij voor Nathan 
en zijn ouders. Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst!  

Sari en Boaz (peuteropvang/kdv) hebben een broertje gekregen. Hij heet Seth. We zijn heel blij 
voor Sari, Boaz en hun ouders. Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

 

 

Voor nu sluiten we voor 2 weken de deuren van school. We wensen jullie allemaal 
een fijne vakantie toe, thuis of elders ! We hopen elkaar in gezondheid weer op maan-
dag 6 mei te ontmoeten !   
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