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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.   
Vanaf volgende week staat er onder Mijn Documenten op Mijn School een brief 
met alle afspraken die gelden tijdens het meelopen. Wij willen u vragen deze door 
te lezen en waar nodig met uw kind(eren) door te spreken.  
De lopers van de 5 km gaan elke avond van start om 18.30 uur. De lopers van de 
10 km gaan ook van start om 18.30 uur.  
De starttijden van de vrijdagavond (de intochtavond) én de vertrekplek worden in 
de week van de avondvierdaagse, via Mijn School, aan u bekendgemaakt.  
Wij verwachten alle deelnemers 10 minuten voor aanvang op het Pickerplein.   
Om alles zo gezond mogelijk te houden zorgt de organisatie iedere avond voor 
drinken en een traktatie. Het meenemen van fruit en groente voor onderweg 
juichen wij toe.   
Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij u naar de door de organisatie van de 
vierdaagse opgestelde brief. 
 

Als eerste willen we iedereen bedanken die zich heeft opgegeven om te helpen met 
de koffie, thee en ranja bij de rustposten tijdens de avondvierdaagse.  
Veel ouders hebben we in kunnen delen bij de verschillende afstanden en deze 
ouders hebben ook bericht gehad hierover. Mocht je niets gehoord hebben, dan 
ben je altijd welkom om ’s avonds bij de rustposten te komen om de kinderen te 
ontvangen en een handje te helpen als het nodig is.  
Groetjes de ouderraad.  



 

Zoals u in het vorige Letterpalet heeft kunnen lezen, vindt morgen, op zaterdag 25 
mei, de Wijkstartdag plaats, georganiseerd door Beweeg Wijs en Het Sterrenpalet. U kunt dan 
kennis maken met allerlei activiteiten voor jong en oud, voor iedereen van ons kindcentrum en uit 
de buurt van Het Sterrenpalet!   
IEDEREEN is deze middag van 13.30 - 16.00 uur harte welkom om een kijkje te nemen bij de Kick
-off van het wijkjaarprogramma.   
Op de poster (u vindt deze onder Documenten op Mijn School) kunt u alle aanvullende informatie 
over deze middag vinden.   
Onder andere door middel van deze activiteit willen we één van onze vijf uitgangspunten van het 
5-sterrenonderwijs, namelijk ‘Midden in de samenleving’, concreet gestalte geven.    
 

 

Even in de herhaling: 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 ophalen.  
De kinderen krijgen tussendoor een patatje, een ijsje en er is drinken voor de hele dag. Zou u uw 
kind ook een tas met schone kleren mee willen geven? Daarnaast mag hij of zij een tussen-
doortje meenemen. We stimuleren gezond!  
We hopen op een mooie en stralende dag!   

 

 
Op donderdag 30 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei is de school gesloten. We wensen u fijne dagen!   

 

 

Mocht u de bijdrage voor het schoolreisje of de excursie van uw kind(eren) nog niet hebben betaald, wilt u dit dan vóór 1 juni doen. Alvast 
bedankt!   

 

 
Op maandag 3 juni is er, van 8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop. Hiervoor bent u allemaal van harte uitgenodigd! 
De koffie en thee staan klaar in de hal.  

 

 

 
Komt dat zien! Op woensdag 5 juni is het dino-museum geopend voor de ouders/ verzorgers van de kin-
deren van groep 1 en 2. Aan het einde van de ochtend mag u samen met uw kind in ons museum komen 
kijken naar wat we allemaal hebben geleerd en gemaakt over dinosaurussen.   
De koffie en thee staan voor u klaar vanaf 11.15 uur. U mag uw kind zelf uit de klas halen om naar het mu-
seum te gaan in de hal en het speellokaal. Tegen 11.50 uur mag u weer op het plein wachten, terwijl we in 
de klassen afsluiten.   
Volgende week nemen de kinderen allemaal nog toegangskaartjes mee. We hopen veel ouders te zien, tot 
dan!  
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We kunnen terugkijken op een succesvol touwtrektoernooi 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!  

 

Gisteren, op donderdag 28 mei, hebben alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 weer veel plezier beleefd tijdens de sportdag, dit keer op 
zwembad het Vinkennest! De kinderen zaten gemixt met andere kinderen van Eibergse scholen in groepjes om samen een sportieve 
prestatie te leveren.  
 

Het was fijn dat er heel veel ouders konden komen tijdens het info-uurtje afgelopen dinsdag. Bedankt voor uw komst!  
Tijdens die avond is de groepsindeling ter sprake gekomen, waarbij wij u als ouders de mogelijkheid bieden om mee te denken voor het 
komende schooljaar. Een verslag van deze avond ontvangt u als bijlage bij dit Letterpalet.  
Ook ontvangt u, via uw e-mailadres (dat bij ons bekend is van Mijn School), een korte vragenlijst waarin wij uw eventuele wensen en die 
van uw kind betreffende de indeling van de groepen inventariseren. Wilt u daar gebruik van maken, dan kunt u  deze tot en met 31 mei 
invullen (als u meer kinderen heeft, kunt u voor ieder kind een aparte vragenlijst invullen).  
De wensen proberen wij zoveel mogelijk mee te nemen in onze beslissingen voor de vorming van de definitieve groepen. Deze maken wij 
bekend tijdens ons info-uur op woensdag 26 juni, van 19.30 - 20.30 uur, in de hal van het Sterrenpalet.   

 
Het is altijd leuk om te lezen hoe een ouder de avond beleefd heeft:   
Afgelopen dinsdag bezochten veel ouders het info uur. In het eerste deel legde Ineke ons uit hoe de groepsgrootte dit jaar was, hoeveel 
instromers er aankomen en hoe de groepen komend schooljaar ingedeeld gaan worden.  
Omdat de leerlingenaantallen in een aantal groepen over de 28 heen gaat, blijven we nog steeds met een aantal combigroepen en dub-
bele groepen te maken houden.  Voor ouders ligt er nu een mogelijkheid om aan te geven of er behoefte is aan herindeling van die 
groepen. Bijvoorbeeld als een kind in een kleine combigroep weinig aansluiting heeft met klasgenoten of als het juist naar een kleinere 
(combi)groep wil.  
De wensen die er liggen van kinderen en ouders worden geïnventariseerd d.m.v. een vragenlijst. Benadrukt wordt wel, dat vanzelf-
sprekend niet alle wensen zomaar in vervulling kunnen gaan, maar er zal altijd overleg mogelijk zijn over het hoe en waarom. Ook wordt 
er duidelijk vermeld dat we deze inventarisatie niet elk jaar gaan doen, maar dat dit een nasleep is van de fusie. De uitkomst van deze 
inventarisatie zal in het volgende info uur bekend gemaakt worden.  
   
In het 2e halfuurtje (jaja, we waren echt in 1 uur klaar!!) mochten we het complimentenspel spelen met elkaar, in het kader van het 
jaarthema: Wie ben ik en wie ben jij?  
Op post-it’s mochten we kwaliteiten opschrijven en bij elkaar opplakken. Dit spel wordt in de klassen gespeeld als groepsvorming. Ook 
wij als ouders vormen een groep en er zijn ook heel veel mensen die we niet kennen.  Het werd een leuke, vrolijke ontmoeting!  
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U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

 Verslag info-uurtje  

 brief organisatie avondvierdaagse 
(vanaf volgende week zichtbaar) 

 

 

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

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

 

In het komende schooljaar wil Gulden Loon Typopleidingen bij ons op school (of op een school in de buurt) graag de cursus computer-
typen/tekstverwerken organiseren.  
Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen hier dan aan deelnemen. Daarom voegen wij een folder bij met alle aanvullende informatie.  
Een typ-diploma is in deze tijd heel wat waard! Daarom bevelen wij de cursus van harte aan! 

 

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

 

In de afgelopen weken kregen we wel viijf geboorteberichten!   
Sven (groep 2B), Jesse (1B) en Lars hebben vorige week dinsdag een broertje gekregen! Hij heet Finn.   
Diezelfde dag heeft Jula (peutergroep) een zusje gekregen! Zij heet Sophie.  
Guus (peutergroep) heeft vorige week donderdag een broertje én een zusje gekregen! Zij heten Emma en 
Joep.  
En Brayen (groep 2A) heeft afgelopen dinsdag een zusje gekregen! Zij heet Amy.   
Sven, Jesse, Lars, Jula, Guus en Brayen, van harte gefeliciteerd! En ook jullie ouders willen we van harte felic-
iteren! Heel veel geluk gewenst voor jullie allemaal samen met jullie gezin!    

 

  

 


