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Een aantal ouders geeft aan dat zij de mails (waaronder de notificatiemail) van Mijn 
School niet meer ontvangen. In de meeste gevallen blijkt het dan te gaan omdat de mail 
in de spam-map van de e-mail is beland.  
U kunt dit verhelpen door het e-mailadres aan uw contacten toe te voegen en de mail 
vervolgens als “geen spam” aan te vinken. Als het goed is, ontvangt u de mail daarna 
gewoon in uw postvak.   
Een andere oorzaak is dat er een nieuw e-mailadres is aangemaakt. Wij willen u 
daarom vragen om álle wijzigen in uw contactgegevens door te geven aan Mirjam 
(m.lefering@vco-oostnederland.nl).  
Ook als u problemen met Mijn School ondervindt, kunt u contact met haar opnemen. 
Dan zal zij u verder helpen.  

 
Ook willen wij u vragen of u wilt overwegen uw contactgegevens open te zetten voor 
anderen dan de leerkracht(en) van uw kind(eren). Onze penningmeester, Larissa, on-
dervindt problemen met het bereiken van alle ouders en daardoor fungeert Mirjam als 
tussenpersoon. Rechtstreeks contact geniet echter onze voorkeur. Als u dit wilt       
wijzigen/controleren kunt u dat als volgt doen:  
Na het inloggen klikt u in het menu op Mijn account. Hiervoor gaat u bij de normale 
weergave links in het menu naar “Mijn Account”. In de mobiele weergave gaat u in het 
menu naar Mijn School > Mijn Account.  
Vervolgens klikt u op Privacy. Hier kunt u per onderdeel aangeven wat wel en wat niet 
door een ander gezien mag worden.  
 
 

Een heel aantal kinderen doet deze week mee aan de Avondvierdaagse.  Ook een heel 
aantal ouders loopt mee als begeleider of verzorgt de drinkpauzes. Iedereen die mee-
helpt: heel hartelijk bedankt!  
Jongens en meisjes, veel succes met het 
halen van de finish vandaag!  

Op de facebookpagina van Henk ter Horst 
vindt u een mooie fotoreportage:  https://
www.facebook.com/henk.terhorst.585 

 

                                                                (foto van Henk ter Horst) 
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In de afgelopen weken hebben we 143 ingevulde vragenlijsten gekregen met wensen voor de groepsindeling voor volgend schooljaar, 
waarvoor dank! De meeste ouders (met hun kind(eren)) hebben aangegeven graag de huidige groep in stand te willen houden, namelijk 
81%. Dat betekent dat we hiervan uitgaan en dat we kijken of de enkele kinderen, voor wie daarvoor de wens aangegeven is, in de andere 
dan de huidige groep opgenomen kan worden. We houden ook rekening met de wensen voor welke kinderen bij uw zoon/dochter in de 
klas komen. We zullen de groepsindeling tijdens het info-uur op 26 juni aan u presenteren. Mocht het niet lukken om een bepaalde wens 
uit te laten komen, dan nemen we daarvoor voor die tijd contact op. En mocht u tot die tijd hierover nog graag iets willen opmerken of 
vragen, dan horen we het ook graag!   
 

 

Op woensdag 12 juni is het schaaktoernooi. Van onze school doen een aantal kinderen hieraan mee.  
Het toernooi vindt plaats in De Huve, Grotestraat 52 in Eibergen en de deelnemers moeten om 13.30 uur aan-
wezig zijn. Het toernooi start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
 

 

Op de geplande dag hiervoor, zaterdag 15 juni, hoeven geen pleinwerkzaamheden gedaan te worden. De werkzaamheden worden nu nog 
volop uitgevoerd door de gemeente i.v.m. de aanleg.   
 

 

Op 18 en 20 juni worden de leerlingen van groep 2A onderzocht door de schoolarts. De ouders van de betreffende leerlingen ontvangen 
hiervoor een speciale oproep via de post/mail. De assistente jeugdgezondheidszorg voert het onderzoek uit. Dit duurt ongeveer 40   
minuten.   
Onderling ruilen mag natuurlijk, maar dan vragen wij u vriendelijk dit even door te geven aan de leerkracht.  
 

 

Op woensdag 19 juni vieren alle meesters en juffen hun verjaardag met hun groep. U wordt via het weekbericht van de groep op de 
hoogte gebracht van de feestelijkheden van die dag.  
 

 

Zoals u weet, staat op woensdag 26 juni van 19.30-20.30 uur het info-uur gepland. Dan willen we samen met u terugblikken op het 
huidige schooljaar en u op de hoogte brengen van de plannen voor het volgende schooljaar.  
Die avond brengen wij u ook op de hoogte van de wensenlijst die is ontstaan door het invullen van de vragenlijst betreffende de ko-
mende groepsindeling.  
Het is zeer zeker niet de bedoeling alle groepen door elkaar te husselen, het gaat om de uitgesproken wensen van enkele ouders om hun 
kind uit een kleinere groep te halen en in een grotere groep te plaatsen of omgekeerd.   
Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar. Ook na 20.30 uur is er gelegenheid om samen nog een kopje koffie/thee te drinken.  
We hopen op uw komst!   
 

 

Op donderdag 27 juni gaan de groepen 3, 4 en 5 op schoolreis. Zij gaan naar het Dolfinarium in Harderwijk. We verwachten de kinderen 
om 8.00 uur in de klas. Samen met de leerkracht lopen de kinderen rond 8.10 uur naar de bus. De bus zal staan aan de Klaashofweg, bij 
het oude gebouw van het Sterrenpalet (voormalige Willem Sluiterschool). De bus vertrekt daar om 8.30 uur. 
Daar kunnen de kinderen ook uitgezwaaid worden en rond 17.00 uur opgehaald worden.  
De kinderen krijgen ‘s middags een lunch (patatje met drinken), maar we willen u vragen om de kinderen 
wat mee te laten nemen voor tussendoor. Denkt u ook aan gezonde tussendoortjes? De kinderen mogen 
maximaal 5 euro zakgeld meenemen.  
Sinds kort heeft het Dolfinarium ook een waterspeeltuin. Mocht het mooi weer zijn, dan kunnen de kinderen 
hier lekker verkoeling zoeken. Denkt u dan aan zwemkleding, een handdoek en zonnebrandcreme?  
We hopen op een mooie en stralende dag!  
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Op woensdag 3 juli vinden de 10-minuten-gesprekken (kinderdagverblijf, peutergroep, groepen 1 t/m 6) en de entree-gesprekken (groep 
7) plaats om de ontwikkeling en het rapport van uw kind te bespreken. Hiervoor ontvangt u over 2 weken via Mijn School een uitnodiging 
(onder Oudergesprekken). Aanmelden kan t/m vrijdag 28 juni.  
U krijgt niet gelijk een bevestiging van de inschrijving, maar er verschijnt later in het scherm wel een melding van de reservering.  
Ook kunt u de afspraak controleren door, nadat u zich heeft aangemeld voor de gesprekken, daarna even uit te loggen en vervolgens 
opnieuw in te loggen. Dan krijgt u te zien op welk tijdstip u een afspraak heeft gemaakt.  
In het geval u meer kinderen in één groep heeft: u krijgt één uitnodiging, gekoppeld aan één van uw kinderen, voor een gesprek van 
20 minuten (bij 2 kinderen) of 30 minuten (bij 3 kinderen), waarbinnen de gesprekken voor beide/alledrie de kinderen plaatsvinden.    
Mocht de inschrijving niet lukken, dan horen we dat graag!  
U heef ook de mogelijkheid 10-minuten-gesprekken te voeren met Jeanet Habers m.b.t. de motorische ontwikkeling van uw kind(eren) 
en/of de gymlessen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jeanet door haar een mail te sturen, haar mailadres is: j.habers@vco-
oostnederland.nl. We proberen deze gesprekken aan te laten sluiten bij de andere.   

 

In de afgelopen weken is het plein aangekleed met veel verschillende bomen en 
planten. Nog prachtiger wordt het plein hierdoor! Tussen alle nieuwe planten en 
bomen is er één bijzondere boom geplant! Aan de voorkant van de school, rechts 
langs het fietspad, is er een berk geplant. Deze berk werd bijna een jaar geleden 
geschonken door de jongens en meiden van de allerlaatste groep 8 die de Juliana 
verliet. De berk staat symbool voor een nieuwe start, kracht en verandering. 
Allemaal van toepassing op het moment van verlaten van de school, tevens de 
afsluiting van het Juliana-tijdperk en op de toekomst als Sterrenpalet aan de 
Prins Bernhardstraat. Deze week zijn Jula, Caro, Anne, Roos, Luca, Tijn, Youri, 
Sem en Ruben op school geweest. Onder het genot van een ijsje hebben ze een 
korte rondleiding door ons nieuwe gebouw gekregen en hebben ze veel van hun 
leerkrachten nog gezien en gesproken. Bedankt jongens en meiden, voor dit  
bijzondere cadeau!  
 
 

Op 27 mei is de kinderraad bij elkaar geweest. Er zijn veel onderwerpen besproken zoals: de pauzes, de gymlessen, de inrichting van het 
speelplein en het rekenplein. Ook is de groepsindeling ter sprake gekomen zoals dat ook tijdens het info-uurtje is besproken met de 
ouders.  
Dit was de laatste bijeenkomst van dit schooljaar.  
 
 
 
 
 
 

 Het afscheid van groep 8 al in volle voorbereiding is? 
De leerlingen waren daarom vanmiddag op een schit-
terende locatie voor een lunch én een heuse foto-
sessie…. 

 
 
 
 

 Dat Marita en Rene in hun trouwkleding op school zijn geweest... 
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Op zaterdag 25 mei was het nieuwe schoolplein en gebouw van Het Sterrenpalet het decor van de eerste Wijkstartdag. Het was de Kick-
Off voor het Wijkjaarprogramma dat volgend schooljaar zal gaan beginnen.  
   
Tijdens deze zonnige zaterdagmiddag konden kinderen, ouders en wijkbewoners kennismaken met een aantal organisaties en verenigin-
gen die gaan deelnemen aan het Wijkjaarprogramma. Zo was FC Eibergen er om te voetballen. Bij VV Boemerang kon er lekker gevolley-
bald worden. ASV Eibergen liet iedereen ervaren hoe een start gaat bij het hordelopen. Sandra Legters gaf de workshop ‘Bewegend 
blikje’. Muziekvereniging Excelsior gaf de muzikale invulling deze middag. Bij Praktijk Earendil kon er getekend en gekleurd worden. 
De Welkoop heeft geholpen bij het opstarten van de moestuin voor Het Sterrenpalet en de wijk. Estinea hielp bij het verzorgen van de 
koffie en wat lekkers. De Weiden nam twee pony’s mee naar Het Sterrenpalet waar leuke oefeningen mee gedaan werden. En daarnaast 
verzorgde Beweeg Wijs een aantal pleinactiviteiten en de workshop ‘bewegend rekenen’.   
   
Mocht u nou ook interesse hebben om met uw vereniging of organisatie deel te nemen aan het Wijkjaarprogramma, neem dan contact 
op met Niels Blecking van Beweeg Wijs: niels@beweegwijs.nl. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Op maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag) organiseert Boerenzuivel van Claudia van 11.00 - 17.00 uur een Koekeloeredag op de boerderij 
aan de Warfslatweg in Eibergen. Voor aanvullende informatie verwijzen naar de bijlage.  
 

Zondag 16 juni is er weer een speciale dienst voor kinderen in de leeftijd van 2 – 8 jaar, ben je ouder dan ben je uiteraard ook van harte 
welkom.  
De dienst begint om 11.00 uur en zal worden gehouden in de Antoniuskerk, Lindevoort 20 in Rekken. Deze speciale KinderKerkdienst zal 
ongeveer een half uurtje duren.  
De Kinderkerk commissie heeft deze keer als thema gekozen voor ‘Je reist nooit alleen’. Dit thema heeft te maken met het verhaal van 
Abraham en Sara. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage.  
  

  

Op zondag 23 juni organiseert Popschool D&D van 14.00 - 19.00 uur het festival Van eigen bodem in het Openluchttheater in Eibergen.  
Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage.  
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U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

 Flyer Koekeloeredag 

 Uitnodiging Kinderkerk  

 Flyer popschool 

 

 

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

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

 

Kay is van de peutergroep naar groep 0B gegaan. Kay, heel veel plezier op school!    
Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school!    
  
Bij de peutergroep verwelkomen we Saar, Bo en Jesse. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe!  
 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend, dat dit keer extra lang is vanwege Pinksteren. Tot dinsdag!   
 

  

 

  

 

 

 

 

De op de foto getoonde voorwerpen zijn tijdens de sportdag blijven liggen. Maar liefst drie vuilniszak-
ken vol met kleding zijn meegekomen naar school. 

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.   

 

 


