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Ons prachtige schoolplein wordt steeds verder gerealiseerd. De beplanting is ge-
daan en er is al duidelijk ‘groen’ te zien. Voor een nog meer ‘Groen Schoolplein’ heb-
ben we ook de subsidie hiervoor aangevraagd. Verschillende ouders wezen ons op 
deze subsidie. Na een uitgebreide en gedetailleerde aanvraag hebben we het maxi-
male bedrag van 17.500 euro ontvangen! Hiervan zal een ‘buitenlesplaats’ in de 
vorm van een tribune achter het sportveld gerealiseerd kunnen worden en kan 
binnenkort ook het insectenhotel gebouwd worden.   

Gisteren kregen we als team een training over hoe het schoolplein optimaal ge-
bruikt kan worden. De eerste vraag aan ons allemaal was: welke gedachten heb je 
bij het schoolplein na de afgelopen eerste periode? Woorden die werden genoemd 
zijn: multi-functioneel, mooi, groot, wijds, overzichtelijk, natuurlijk, rustig, keuzerijk. 
We zijn bevoorrecht met dit prachtige schoolplein, dat zoveel mogelijkheden en 
kansen biedt. Omdat het heel groot is, hebben we samen de verschillende gedeel-
tes namen gegeven. Bij de zandbak ligt het ‘zandbakplein’ en verder hebben we het 
‘verkeersplein’, het ‘vrije plein’, het ‘klimplein’, het ‘balansplein’, het ‘sportplein’ en 
het ‘survivalplein’, dat er ook nog komt. Aan de kinderen kan hiermee aangewezen 
worden waar er tijdens een pauze gespeeld wordt. Hierdoor kan het plein nog 
overzichtelijker en optimaler gebruikt worden. We hebben verschillende spellen 
gedaan in de verschillende kleuren, van ‘alleen spelen’ tot ‘tegen elkaar-spelen', 
misschien heeft u de foto’s al wel op Facebook gezien. Ook hebben we de praktijk 
voor het geven van de rekenlessen op de rekenpleinen aan de voorkant van de 
school opgefrist. Bewegend leren krijgt op deze manier steeds meer plek binnen 
ons onderwijs.   

Al het geleerde en daarbij ook de gemaakte afspraken proberen we in de komende 
tijd zoveel mogelijk toe te passen. Om uw kind(eren) nog meer te laten genieten en 
leren op het schoolplein!     



 

Binnenkort zullen er foto’s gemaakt worden in de klassen die gebruikt zullen worden voor de website, de schoolgids en 
dergelijke. Hierbij zullen wij rekening houden met het door u ingevulde toestemmingsformulier inzake de Wet op de 

Privacy. U kunt uw mening altijd herzien door het formulier opnieuw in te vullen. De link hiervoor is https://goo.gl/

forms/AiLuBKPoyxkRwcH03. U vindt deze ook terug op het Prikbord van Mijn School.  

 

 

Alle leerlingen op school zijn luisvrij! Deze week is er weer gecontroleerd en is er geen luis gezien! Bedankt na-
mens ons en de kinderen dat u minder staartjes, vlechtjes en gel heeft gebruikt.  Voorlopig vinden er geen contro-
les meer plaats, tenzij er neten/luizen ontdekt worden. Blijft u ondertussen alert en blijft u uw kind wekelijks con-
troleren, dan houden we onze school luisvrij.  

 

 

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 te-
vens de laatste keer in 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 

heleboel. 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   

 

 

Op woensdagmiddag 15 mei is het touwtrektoernooi voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Van onze school doen er 8 teams aan 
mee. De kinderen die hieraan meedoen, mogen hun brood op school eten. Daarna vertrekken we om 13.00 uur gezamenlijk op de fiets. 
Het is handig om ook nog iets te eten en/of drinken mee te nemen voor tijdens het toernooi.                                                                      
Wij willen alle coaches alvast van harte bedanken voor hun hulp!                                                                                                  

Natuurlijk zijn er ook supporters nodig langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen? Het toernooi begint om 13.30 uur op het sportterrein van 
T.T.V. Eibergen aan de Haaksbergseweg 26 en duurt tot ongeveer 17.00 uur. In principe fietsen ALLE deelnemers mee naar 
de Haaksbergseweg vanaf school en ook weer terug, tenzij u anders aangegeven heeft bij Erik of Jeanet. U kunt dit ook na afloop van het 
toernooi aangeven bij de coach van het team waarin uw kind speelt (de coaches bewaren namelijk alle fietssleutels). Als u dit VOORAF 
doorgeeft, doet u dat door middel van een briefje (in te leveren bij de leerkracht van uw kind). Wij fietsen gezamenlijk terug naar school 
en hopen daar rond 17.00 uur terug te zijn. Wij wensen de kinderen een zeer sportief toernooi!  
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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 dinsdag 21 mei. Het gaat dan om welke groe-
pen er worden gevormd. De indeling van de leerkrachten en welke leerlingen in welke groep komen 
wordt tijdens het info-uur op woensdag 26 juni gepresenteerd. Voor de indeling van de leerlingen 
willen we graag tijdens of na het info-uur op 21 mei de wensen van u en uw kind(eren) inventari-
seren om daar, voor zover dat kan, rekening mee te houden.  

Na de presentatie van de groepsindeling zal het programma vervolgd worden met een leuke invul-
ling die past bij het jaarthema ‘Wie ben ik en wie ben jij?’. We geven daarmee een voorbeeld van 
hoe wij ook in de groepen werken aan een positieve groepsvorming, als basis van de sfeer in de 
groep. Ook de verschillende programma’s die wij gebruiken zullen daarbij ter sprake komen. Het 
info-uur gebruiken we dus om voor een positieve groepsvorming in alle groepen het nieuwe 
schooljaar ook samen met u voor te bereiden. We heten u van harte welkom! Zou u zich voor het info-uur willen aanmelden in de agen-
da? Dan weten wij hoeveel stoelen, koffie en thee wij klaar moeten zetten. Tot 21 mei!  

 

Op vrijdag 24 mei komt de schoolfotograaf op school. Onder schooltijd worden er foto’s gemaakt van de baby’s en peuters en van de 
kinderen die ziek waren toen de schoolfotograaf op 5 maart bij ons op school was. Ook peuters en baby’s die die dag niet bij de opvang 
zijn, kunnen met hun ouders komen, om op de foto te gaan.   

Voor de laatste groep ligt er in het halletje van de opvang een inschrijflijst. De schoolfotograaf werkt van 9.00 - 14.00 uur met blokken 
van een half uur. Per half uur kunnen er 6 kinderen op de foto gezet worden. Op de inschrijflijst kunt u uw kind(eren) inschrijven door 
achter het halve uur dat u het beste uitkomt zijn/haar naam te zetten. Doet u dit uiterlijk vrijdag 17 mei, dan moeten we de indeling aan 
de fotograaf doorgeven.   

De kinderen van school die nog op de foto gezet zouden worden, hoeven niet ingeschreven te worden. Wij zorgen ervoor dat zij deze 
morgen op een bepaald tijdstip aan de beurt komen.  

 
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.  Inschrijving kan via de website www.eiberrun.nl, waar u eveneens alle aanvullende informatie vindt.  

 

 
Op donderdag 23 mei vindt voor de groepen 6, 7 en 8 de jaarlijkse sportdag plaats op zwembad het Vin-
kennest.                                         

De kinderen krijgen de instructies hiervoor op maandag 21 mei in hun klas. Mocht u tussentijds vragen 
hebben, kunt u daarvoor contact opnemen met Jeanet (j.habers@vco-oostnederland.nl)     

 

  
Laat u verrassen door het diverse en brede aanbod van activiteiten voor de wijk!  

Op zaterdag 25 mei kunt u kennis maken met allerlei activiteiten voor jong en oud, van ons kindcentrum en uit de buurt van Het Sterren-
palet! U maakt kennis met sportieve, gezellige en informatieve activiteiten. Deze dag wordt georganiseerd door het Sterrenpalet en Be-
weeg Wijs in samenwerking met een aantal organisaties en verenigingen.    

IEDEREEN is deze middag van harte welkom om een kijkje te nemen bij de Kick-off van het wijkjaarprogramma. Doe mee aan de ver-
schillende activiteiten of moedig deelnemers juist aan. Daarnaast kun u elkaar ook ontmoeten in de schitterende schoolomgeving, die 
steeds verder gerealiseerd wordt. Het programma is van 13.30 – 16.00 uur. Vanaf 13.30 uur is de inloop bij Het Sterrenpalet met koffie, 
thee of wat anders! Om 13.45 uur wordt de middag officieel geopend. Vanaf 14.00 uur kunt u vrij inlopen bij alle activiteiten. Neem ook 
buren, familie en vrienden mee!  

Houd daarnaast de poster van de Wijkstartdag in de gaten, die volgende week verspreid wordt! Hier staat nog meer informatie op over 
deze dag.  
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Op dinsdag 28 mei gaan de groepen 1 en 2 op schoolreisje! De kinderen gaan naar speel- en kinderboerderij ‘Strubbert’ in Laren.  
We verwachten de kinderen om 8.15 uur op school. Daarna lopen de leerkrachten rond 9.00 uur met de kinderen naar de bus, die bij 
de oude locatie (oude Willem Sluiterschool) aan de Klaashofweg staat. De bus vertrekt namelijk tussen 9.15 en 9.30 uur daarvandaan. 
Mocht u uw kind willen uitzwaaien dan kan dit bij de bus aan de Klaashofweg! U kunt uw kind(eren) hier om 15.00 uur ook weer opha-
len.  
We hopen op een mooie en stralende dag!  

 

 

Op donderdag 30 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei is de school gesloten. 

 

 

Vorige maand heeft groep 8 de Centrale Eindtoets PO gemaakt. We zijn er zelfs mee in de krant 
gekomen. Wij zijn enorm trots op de manier waarop alle kinderen hun best hebben gedaan om 
die toetsen zo goed mogelijk te maken. Deze week ontvingen wij de uitslag. Iedereen scoorde 
naar verwachting of beter dan verwachting. De score ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Wij 
zijn ontzettend trots op heel groep 8! 

 

 

Afgelopen maandag was de koffie-inloop. Het was leuk dat er weer een aantal mensen waren. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee was er even tijd om gezellig bij te praten.  

De volgende koffie-inloop vindt plaats op maandagmorgen 3 juni van 8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!  

 

 

Op 9 april heeft groep 1 de verkeersles ‘Lopen om school’ gehad. Dit hebben we gedaan met een speurtocht. De kinderen moesten de 
pijlen volgen en onderweg wat vragen beantwoorden zoals: mag jij al in de auto zonder stoelverhoger en wanneer mag je doorrijden bij 
een verkeerslicht? De kinderen waren heel enthousiast en wisten al best veel. Het was een leuke verkeersles! Fijn dat er ook hulpouders 
waren! Bedankt voor jullie hulp!   

  
Gisteren hebben we met 37 leerlingen van groep 3 een verkeersles gehad.   
Met groepjes van 5 à 6 leerlingen liepen we de route. De les bestond uit het lopen van een route waar onderweg vragen stonden wat 
met verkeer te maken heeft.  Ook het oversteken was een aandachtspunt waar veel aandacht aan besteed is.   
De kinderen hadden allemaal een blaadje mee, waar ze hun antwoorden eventueel op kunnen schrijven.   
Onder begeleiding van een verkeersouder of hulpmoeder hebben ze de route gelopen en de vragen beantwoord.   
De kinderen waren heel enthousiast. En de tocht was als prettig ervaren.   
Fijn dat er ook hulpouders waren! Bedankt voor jullie hulp!  

 

 
Mijn naam is Bente van der Wal en ik woon in Enschede. Vanaf maandag 6 mei 2019 geef ik les in groep 7 op maandag tot en 
met woensdag. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij mij in de klas en dat zij zichzelf hierdoor optimaal kunnen 
ontwikkelen. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.   

Bente, van harte welkom op het Sterrenpalet en een heel fijne tijd met groep 7 en ons allemaal gewenst!   
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We feliciteren iedereen die deze week 
en volgende week zijn/haar verjaar-
dag viert. 

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

 

In groep 0A verwelkomen we Gijs en Feline. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op 
school! 

Bij de BSO verwelkomen we Lars, Evi, Gijs, Pim, Juul, Milo, Nadia, Harm, Jikke, Jet en Janine en we hebben afscheid genomen van Mikai, 
Sven en Anouk.  

 

 

Vandaag is Marita in het huwelijk getreden met Rene. Marita en Rene, van harte gefeliciteerd en heel veel 
geluk samen!  

Mocht u hen een kaartje willen sturen dan verwijzen wij u naar het begeleidend bericht op Mijn School 
voor de adresgegevens.  

 

 

  

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 
langer te bewaren.   

 

 


