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Joanne en Sanne zijn afgelopen week tijdens 
een feestelijke bijeenkomst beloond met het 
certificaat ‘Basisbekwame Leerkracht’. 

Het traject Basisbekwame Leerkracht staat 
onder begeleiding van VCO. 

Joanne en Sanne, van harte gefeliciteerd! 

 

 
 
 

De fusie, de verbouwing, verhuizing en opening hebben we achter de rug en daarmee is een periode van vijf jaar afgesloten. Om dit vast 
te leggen is er een tijdschrift gemaakt waarin deze periode, maar ook de geschiedenis van de scholen, beschreven is. Ook staan er héél 
veel foto's is. Het is een mooi naslagwerk geworden. Wij willen dit tijdschrift ook voor u beschikbaar maken.  

U kunt een tijdschrift bestellen via het Prikbord op Mijn School. Wij vragen hiervoor een bijdrage van 5 euro. U kunt vanaf vandaag tot en 
met vrijdag 28 juni uw bestelling noteren. Daarna bestellen wij de aantallen bij de drukker. Nabestellen is wegens technische problemen 
niet mogelijk. 



 

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!   
 

 

De groepen 5 t/m 8 gaan, bij goed weer, een keer zwemmen in zwembad Het Vinkennest in plaats van gymmen. U wordt via Mijn 

School/weekbericht op de hoogte gehouden door de leerkracht. Houdt u er dan rekening mee dat uw kind op de fiets naar school komt 

en dat deze fiets goed in orde is? 

 

 

Een tijdje geleden hebben we gevraagd om kosteloos materiaal. We hebben nu gelukkig weer genoeg voor de komende tijd. U mag dus 
stoppen met verzamelen. Hartelijk dank voor alle spullen! 

 

 

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 van de groepen 3 en 4 gaan in groepjes met een begeleider door het Dolfinarium. De kinderen 
van groep 5 mogen zelfstandig, maar ook voor hen zijn er genoeg begeleiders mee.  

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. De kinderen kunnen met het warme weer hier 
lekker verkoeling zoeken. Wilt u hiervoor uw kind ook zwemkleding, een handdoek en zonnebrandcrème 
laten meenemen?  

We hopen op een mooie dag! 

 

 

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.  

De ouders van de groepen 1 t/m 7 ontvangen hiervoor vandaag via Mijn School een uitnodiging (onder Oudergesprekken).  De ouders van 
de kinderen van het kinderdagverblijf en peutergroep kunnen zich hiervoor aanmelden via een aanmeldlijst (deze ligt in de groep). Aan-
melden kan t/m vrijdag 28 juni. 

Voor de aanmelding via Mijn School geldt: 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. 
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Op maandag 1 juli is er, van 8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop. Hiervoor bent u allemaal van harte uitgeno-
digd! De koffie en thee staat klaar in de hal. 

 
 
 

Woensdag 3 juli staat de oud papier-container op ons schoolplein, aan de voorkant van het gebouw, aan de linkerkant.   

Er komen deze morgen drie containers aan de Prins Bernhardstraat en niet meer op het parkeerterrein bij basisschool Het Simmelink. 
Het is de laatste keer dit schooljaar dat we oud papier ophalen. Volgend schooljaar zal de eerste inzameling zijn op woensdagmiddag 2 
oktober.  

De kinderen die meehelpen met het ophalen van het oud papier krijgen eerst lekkere broodjes op school en gaan dan vanuit school naar 
beide wijken om het papier te verzamelen.   

Aan het einde van de middag worden de drie containers weer opgehaald. Helpt u ook weer mee om de containers gevuld te krijgen? U 
kunt het bij school bij de container zetten of deze dag in de bolderkarren doen die bij school staan.   

Mocht u die middag mee kunnen/willen helpen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de Agenda van Mijn School. Uiteindelijk maken 
vele handen licht werk! 

Alvast hartelijk bedankt, namens de kinderen en de ouderraad.  

 

Op woensdag 3 en 10 juli maken de kleuters die na de zomervakantie op school beginnen  ’s morgens onder schooltijd kennis met hun 
klasgenootjes en de juf(fen) van het aankomende schooljaar. Wij heten hen van harte welkom! 

 

 
Donderdag 4 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Het zou fijn zijn als deze allemaal vóór de zomervakantie weer op 
school ingeleverd kunnen worden, zodat we ze hier kunnen bewaren voor het volgende schooljaar. Alvast bedankt!  

Met het rapport krijgen de kinderen ook een ouderhulpformulier mee naar huis. Hieronder leest u daarover meer. 

 

 
Het schooljaar zit er alweer bijna op. Wij kunnen als ouderraad terugkijken op een gezellig jaar met tal van feesten en activiteiten.  

We willen iedereen bedanken die afgelopen jaar op welke manier dan ook ons hebben geholpen bij de vele activiteiten! We hopen dan 
ook dat we komende schooljaar mogen rekenen op de goede hulp van veel ouders.  

De leerlingen krijgen donderdag 4 juli, samen met het rapport, het ouderhulpformulier voor komend schooljaar mee. Wij willen jullie vra-
gen het formulier in te vullen en voor vrijdag 12 juli weer in te leveren bij de leerkracht. Alleen met de hulp van vele ouders zullen de 
feesten en activiteiten door kunnen gaan.  

Het formulier zal tevens na 1 juli onder Documenten op Mijn School te vinden zijn.  

Alvast bedankt voor het invullen en een fijne zomervakantie toegewenst.  

 

Op vrijdagochtend 12 juli, de laatste schooldag, willen wij een vossenjacht organiseren 
ter afsluiting van het schooljaar. Voor het begeleiden van groepjes kinderen hebben 
we hulp van ouders nodig. Bij deze doen we een oproep: wie wil helpen bij de vossen-
jacht? Je kunt je hiervoor aanmelden door te reageren op het bericht dat op het Prikbord van Mijn School staat. Alle hulp is welkom! 

Nadere informatie volgt.  

Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. Dan begint voor iedereen de zomervakantie. 
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Het einde van het schooljaar komt in zicht. Daarom willen wij u er op wijzen dat Mijn School vanaf eind juli gesloten zal zijn. Wij advise-
ren u dan ook om nu alvast alle foto's te downloaden omdat deze na 31 juli allemaal verwijderd zullen zijn. 

Wacht niet tot 30 juli, de ervaring van vorig jaar leert dat Mijn School ook een week eerder kan sluiten! 

 

We kunnen terugkijken op een succesvol schaaktoernooi van het Sterrenpalet! Alle 
deelnemers hebben hun uiterste best gedaan en wij zijn zeer trots op de resultaten die 
zij hebben neergezet!

Op woensdag 19 juni vierden alle meesters en juffen hun verjaardag met hun groep. 

Wat was het een gezellige dag! 

 

 

 
Op dinsdag krijgen de kinderen altijd instructie van meester Robin van Beweegwijs. In de pauzes zijn de junior coaches uit groep 7 of uit 

groep 8 actief bezig om de kinderen te begeleiden bij de nieuw aangeleerde spelletjes. Ook de afgelopen week werden weer nieuwe spel-

len aangeboden of werd een spel herhaald. De kinderen hebben Lasso gespeeld. Met een fietsband, vastgebonden aan een lang touw, 

probeerden de kinderen uit een groot vak allemaal blokjes en pionnen naar zich toe te halen. Op de voorwerpen stonden zelfs punten. 

Dus als alle voorwerpen uit het centrale vak waren, moest er worden geteld. Het was elke keer weer verrassend wie de winnaar was. 

Midden op het schoolplein waren andere kinderen gezellig met elkaar aan het spelen met een parachute. Proberen een bal door het gat 

midden in de parachute te laten rollen. Of de parachute heel hoog opzwaaien en dan er met zijn allen onder kruipen. Wat hadden ze een 

lol. Vooral als de juniorcoach heel diep moet bukken om er ook onder de kruipen. Verder konden ze op het sportveld voetballen. Onder de 

deskundige leiding van de juniorcoach. En vooraan op het plein gingen ze pleinrekenen. Een kind noemt een som en de twee kinderen die 

aan de beurt zijn, mogen snel op het vak gaan staan waar het antwoord (een getal) in staat. Erg leuk om te zien hoe fanatiek ze aan het 

spelen zijn en tegelijk ook aan het rekenen. En je ziet dat kinderen uit verschillende groepen door elkaar mixen. Zo ben je dan samen 

school.
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U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

 Flyer tennistoernooi 
 

 

 

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

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

 

Na de fusie waren de fraaie oranje schoolshirts en sportbroeken van de Julianaschool overbodig. Jammer om die mooie shirts en broeken 
weg te gooien. Daarom hebben we die aangeboden aan Brandy Speelman, oud-leerling van de Julianaschool. Brandy komt oorspronkelijk 
uit Oeganda. En heeft daar nog heel veel contacten. Haar grootmoeder en haar broers wonen daar. Minimaal twee keer per jaar gaat 
Brandy naar haar geboorteland. Ze heeft ook al vaker acties gehouden op onze school voor haar oude 
school in Oeganda. Ik heb de schoolshirts en sportbroeken en de oude schoolhesjes (vaak gebruikt bij 
fietsen in het verkeer en bij het oud-papier ophalen) bij Brandy gebracht. Toevallig waren haar broer en 
tante op dat moment in Eibergen. Die mensen waren zo ontzettend blij met deze fraaie spullen. En wat 
stonden de knaloranje schoolshirts hun goed. Ze hebben de sportkleding mee genomen naar Oeganda, 
toen ze terug gingen. De diaconie van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken heeft de transportkos-
ten betaald. Daar hebben ze in de maand april een speciale actie voor gehouden. Op die manier konden 
we de schoolkinderen in Oeganda heel blij maken. Een gelukkige Brandy en haar familie en haar oude 
school bedanken het Sterrenpalet voor deze verrassing. Een mooi gebaar vanuit Eibergen naar Oeganda. 
Daarmee hebben onze oude shirts een goede tweede bestemming gekregen. School en kerk: ontzettend bedankt.

Bij de peutergroep verwelkomen we Saar, Bo en Jesse. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe!  
 

 

Op zondag 30 juni wordt er vanuit tennisvereniging de Mallumse Molen een mini maxi toernooi georganiseerd. Deelnemen is vrijblijvend 
en je hoeft geen lid van de vereniging te zijn. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

 

De afgelopen tijd hebben we afscheid genomen van een aantal stagiaires. Jim (gym), Esmee (groep 3-4) en 
Lisa groep 3-4) . Ook hebben we afscheid genomen van onze muziekdocenten, Elise en Ron. 

Allemaal: bedankt voor de dingen die jullie voor de groep(en) hebben gedaan! Succes bij alles wat jullie in de 
toekomst gaan doen! 

 

 

 

 
Stijn (groep 3), Yoeri (groep 1A) en Robin hebben deze week een zusje gekregen!  Zij heet Amber. We zijn heel blij voor de familie. Van 
harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 


