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Maandag 23 september is er een verkeersles voor de kinderen van groep 6 en 
vrijdag 27 september is er een verkeersles voor de kinderen van groep 6 (groep 
6-7). Hiervoor moeten zij hun fiets meenemen.  

Wie een van deze dagen mee kan/wil helpen is van harte welkom! U kunt zich 
hiervoor aanmelden via de agenda van Mijn School óf door een mail te sturen 
naar Mirjam (m.lefering@vco-oostnederland.nl). Uiteindelijk maken vele handen 
licht werk. Bij voorbaat dank! 

 

In groep 3B zijn luizen/neten ontdekt, men is al bezig met behandelen dus geen 
paniek. Wel zou ik u willen vragen, thuis alvast te controleren, mocht u dit niet 
al met regelmaat doen en zo nodig behandelen. Aanstaande maandag, 23 sep-
tember, vindt er een hercontrole plaats. Denkt u dan weer even aan de klipjes, 
strikjes, gel enz. In het haar, dat maakt het pluizen niet makkelijker. Bedankt 
namens de luizenpluizers.   

Wij missen nog zo’n tien schoolshirts. Wilt u kijken of er nog een bij u thuis ligt? Zo ja, dan ontvangen wij deze graag zo snel mogelijk 
terug op school. 

Alvast bedankt! 

 

Dinsdag 24 september gaat de cursus computertypen/tekstverwerken, die bij ons op school gegeven wordt door Gulden Loon Typoplei-
dingen, van start. De eerste cursus start om 14.30 uur en de tweede om 15.30 uur. De cursus wordt in het lokaal van groep 6/7 gegeven. 
Wij wensen alle deelnemers veel succes! 
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Zoals we al hebben gemeld, kan het zijn dat u de mails (waaronder de notificatiemail) van Mijn School sinds 
het nieuwe schooljaar in de spammap ontvangt. U kunt dit verhelpen door het e-mailadres aan uw lijst met 
veilige afzenders toe te voegen en/of de mail vervolgens als “geen spam” aan te vinken. Als het goed is, ont-
vangt u de mail daarna gewoon in uw postvak. 

Als u problemen met Mijn School ondervindt, neemt u dan contact op met Mirjam (m.lefering@vco-oostnederland.nl). Zij zal u verder 
helpen. 

 

Komende woensdag, 25 september, worden in de hal theaterlessen gegeven. Om 15.00 uur voor alle belangstellende kinderen van de 
groepen 3-4-5 en om 16.15 uur voor de kinderen van de groepen 6-7-8. Deze lessen worden georganiseerd door Muziek en Kunstwijs en 
staan onder leiding van Joske Elsinghorst. 

 

Woensdagmiddag 2 Oktober gaan onze leerlingen, voor de eerste keer dit schooljaar, de wijken in om oud 
papier op te halen. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan alle leerlingen van het Sterrenpa-
let! Vorige keer hebben we bijna dubbel zoveel opgehaald als de keer ervoor: 8.280 kg! Super! Het geld dat 
hiermee wordt verdiend wordt deels besteed aan de schoolreisjes, speelattributen en andere activiteiten. 
Dus hoe meer papier er ingezameld wordt, hoe meer de kinderen ervan kunnen profiteren. Wilt u ook hel-
pen om de containers weer gevuld te krijgen? Deze dag kunt u het oud papier brengen bij onze school. Wilt 
u ook uw steentje bijdragen en mee helpen, dan kunt u zich ook aanmelden via ‘Mijn school.” Vele handen 
maken licht werk. We kunnen altijd hulp gebruiken. Bij voorbaat dank! Groeten de ouderraad. 

 

De Kinderboekenweek is van 2 t/m 13 oktober a.s.                                                                                                                                                    

Het thema dit jaar is: Reis mee! In de klassen zullen we hier aandacht aan besteden. 

 

 

Op maandag 7 oktober staat het eerste info-uur gepland. Dit keer komt de OuderCommissie aan het woord: 

“Afgelopen jaar is er het een en ander veranderd in de organisatiestructuur van de kinderopvang en BSO. Daarnaast is de Ouderapp per 
april 2019 in gebruik genomen.                                                                                                                                                                            
Als OuderCommissie leek het ons goed om de ouders hierover te informeren en bij te praten..                                                                                    
Daarom komen Esther Berfelo en Monique de Graaf van VCO Kinderdomein tijdens het info-uur hierover vertellen. 

Gaan jouw kinderen naar de VSO, BSO of kinderopvang en heb je vragen, stel deze dan op maandagavond 7 oktober. We zien jullie graag 
vanaf 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar. Het is fijn als jullie je willen aanmelden in de Agenda voor deze avond, 
zodat wij weten hoeveel koffie en thee we klaar zullen zetten.  

De OuderCommissie” 

 

 

Wie heeft er thuis grote stukken, stevig karton liggen (kartonnen doos)? Wij willen het heel graag hebben. Het gaat dan om stukken van 
zo’n 1.50 x 1.50 cm. U kunt dit afgeven bij Mark en/of Marita. 

 

 

In de loop van deze week zal onze penningmeester, Marc Woolderink,  een verzoek tot het 
betalen van de ouderbijdrage op Mijn School plaatsen. 

Het gaat om een bedrag van 25 euro per kind en dit kan worden overgemaakt naar het reke-
ningnummer van de Stichting  Vrienden van het Sterrenpalet: NL89 INGB 0003 5467 75. Wilt u 
bij betaling s.v.p. de naam/namen van uw kind(eren) vermelden? Alvast bedankt! 
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Wij herinneren u eraan dat de kinderen 
op vrijdag 4 oktober vrij zijn in verband 
met de studiedag van ons team. 

Het eerstvolgende Letterpalet wordt 
daarom op donderdag 3 oktober ge-
maakt, maar zult u op vrijdag van ons 
ontvangen via Mijn School. 
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Wie van de ouders heeft zin om mee te doen met een voor u georganiseerd evenement: 

Op maandag 4 november wordt er van 9:00 uur – 10:00 uur een wandeltraining verzorgd door Lian Acda. De 
kosten hiervoor bedragen 3 euro en iedereen (ouders/opa’s/oma’s/buren, enz.) kan meedoen!! 

 

Op ons kindcentrum draait het om de kinderen. Veel zaken worden door volwassenen (team en ouders) besproken en besloten. Wij vin-
den het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken en beslissen over de gang van zaken. Het is belangrijk om te weten wat er in ze 
omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. Als aanvulling op de ideeën die het team 
en ouders lanceren hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Ze hebben een grote denkkracht en bruisen vaak van de 
ideeën! De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de organisatie horen. In alle groepen is er door de 
leerkracht en groep een leerling gekozen die de groep vertegenwoordigt in een vergadering waarvan Ineke Neerhof (directeur) de voorzit-
ter is. Dit jaar bestaat de kinderraad uit De Kinderraad is afgelopen maandag voor het eerst bij elkaar geweest.  

De Kinderraad bestaat dit jaar uit: 

Joos (groep 0-1), Guus (groep 1-2), Suze (groep 2), Finn (groep 3A), Tobias (groep 3B), Roan (groep 4), Wende (groep 4-5), Zoë-Jane (groep 
5), Lars (groep 6), Marlijn (groep 6-7), Liam (groep 7), Boaz (groep 8). 

Afgelopen maandag is de Kinderraad voor het eerst bij elkaar geweest. Allereerst was er de eerste kennismaking. Daarna zijn er veel 
onderwerpen besproken zoals: de pauzes (deze zijn goed volgens de kinderen), Beweeg Wijs (de kinderen vinden het leuk dat deze lessen 
er zijn), gym (de kinderen vinden de lessen leuk en zij het liefst willen zij langer les), het rekenplein (de kinderen willen graag meer moge-
lijkheden om het rekenplein te gebruiken), de actie Voeten en Fietsen (bijna iedereen werkt mee!), het looppad (veel kinderen fietsen nog 
op dit pad. De kinderen van de Kinderraad gaan dit in hun klas bespreken), de fietsenrekken (deze zijn erg vol. En na schooltijd wachten 
veel ouders op het looppad waardoor het lastig is om naar huis te vertrekken).  

 

 

Wil jij dit schooljaar wel wekelijks in een team sporten bij een club? Maar wil je niet elke week dezelfde sport beoefenen? Heb jij nog niet 
DE sport gevonden die bij jou past? Maar vind je het wel leuk om samen met andere kinderen uit de buurt actief bezig te zijn, leuke plek-
ken te bezoeken, te sporten en bewegen en nieuwe dingen uit te proberen? 

Meld je dan aan voor de pleinclub en samen denken jullie als team mee over de beweegactiviteiten en sporten die aan bod komen in het 
programma! 

  

Iedere donderdagmiddag is er een pleinclub in en om het Sterrenpalet onder leiding van Beweeg Wijs. 

Past dit bij uw kind, geef hem/haar dan snel op, er is plaats voor 15 kinderen! Aanmelden via dennis@beweegwijs.nl 

Voor wie:     leerlingen van groep 3 t/m 8 

Kosten:         € 1,50 per keer (€ 6,- per maand) 

Tijd:               14.20-15.20 uur 

Verzamelplaats: Blauwe bankjes in school. 

Ouders krijgen wekelijks bericht via de app. 

De club staat onder professionele begeleiding van Dennis Jolink van Beweeg 
Wijs. 
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Donderdag 19 september was de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Deze dag is er 
voor om de waardering aan de pedagogisch medewerker uit te spreken. Het team van Het 
Sterrenpalet, van zowel de kinderopvang, VSO als de BSO hebben deze waardering zeer 
verdiend! 

Namens de OuderCommissie (en daarmee ook namens de ouders) hebben de medewer-
kers donderdag een attentie ontvangen, met een persoonlijke tekst erop.  

Via deze weg: Pedagogisch medewerkers bedankt voor jullie inzet om onze kinderen een 
leuke tijd voor en na schooltijd te geven en dat de kinderen nog maar lang van jullie inzet 
en plezier mogen genieten! 

De OuderCommissie 

 

 

Maandag 2 september was de koffie-inloop. Het was leuk dat er opnieuw een tafel vol mensen was. Onder het genot van een kopje kof-
fie of thee was er even tijd om gezellig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op dinsdag 1 oktober, van 8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!  

 

 

Het was fijn dat er heel veel ouders konden komen op de informatieavond ! Bedankt voor uw komst! 

Er is heel veel informatie gegeven in alle groepen. Mocht u toch nog te kampen hebben met vragen of onduidelijkheden, dan horen we 
dat graag ! Geen vraag of opmerking is teveel… 

 

 

De maand oktober is de Maand van de opvoeding. Het Preventie Platform jeugd organiseert samen met de gemeenten Berkelland, Aal-

ten, Oost Gelre en Winterswijk allerlei (gratis) activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Van “gezond slapen” tot “omgaan met social me-

dia”, van “PEER tof theater” tot “het puberbrein”. Elke week is er wel iets te doen in één van de deelnemende gemeenten. 

In de bijlage vindt u een poster met daarop de activiteiten die zullen plaatsvinden. 

 

 

Deze week heeft onze muziekjuf, Nardi Strijbosch, vertelt dat zij een kindje verwacht!  

Juf Nardi, van harte gefeliciteerd met jouw zwangerschap! We wensen jou en je partner een heel goede, verwachtingsvolle tijd toe.  

Dit betekent dat juf Nardi met zwangerschapsverlof gaat. Wanneer dat zal zijn en hoe e.e.a. ingevuld gaat worden, hoort u t.z.t. van ons. 

 

 

Zoals u wellicht al heeft gehoord is juf Joyce moeder geworden van een zoon: Stef! We zijn heel blij voor 
Joyce en Robbin. Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

Mocht u hen willen feliciteren door middel van een kaartje dan verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op 
Mijn School waarin het adres vermeld staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
. 
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In groep 1A verwelkomen we Guus. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school!  

 

 

Zondag 29 september 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 ‘Hoe het toch nog goed kwam’. Dit thema heeft te maken met het 
verhaal van het dochtertje van Jaïrus. 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

Op zondag 29 september is er vogelschieten op de feesttent nabij de kermis in Eibergen. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar 
de bijlage. 

 

In het televisieprogramma “Wat zou jij doen?” van Zapp op NPO wordt het verhaal verteld van een kind met een mooi, moeilijk, raar, 
praktisch of grappig dilemma. Dit verhaal wordt verteld vanuit de belevingswereld van het kind. Het programma is voor het aankomende 
seizoen is het programma op zoek naar nieuwe kinderen, in de leeftijd van 10-12 jaar, met nieuwe dilemma’s.  

Heb jij hiervoor belangstelling? Op de bijgesloten flyer vind je meer informatie 
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De op de foto getoonde voorwerpen zijn tijdens de sportdag blij-
ven liggen. Maar liefst drie vuilniszakken vol met kleding zijn mee-
gekomen 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.   

 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijla-
gen:   

• Flyer activiteiten Maand van de opvoeding 

• Poster Kinderkerkdienst 

• Flyer Zapp

• Flyer vogelschieten
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Hoi, mijn naam is Sanne Kwappenberg, ik 
ben 26 jaar jong en sinds dit schooljaar ben 
ik op de woensdag en donderdag de nieuwe 
stagiaire van groep 7. Ik ben begonnen als 
communicatieadviseur bij verschillende be-
drijven, maar merkte al snel dat ik iets an-
ders wilde. Het ontdekken, leren en de 
nieuwsgierigheid van de kinderen vond ik 
een gemis. Daarom besloot ik de overstap te 
maken naar het onderwijs. Ik zit momenteel 
in mijn laatste jaar van de Pabo en hoop 
volgend jaar mijn eigen klas te hebben. 

Sinds kort woon ik in Hengelo, samen met 
mijn vriend en onze kat. In 
mijn vrije tijd vind ik het 
geweldig om bezig te zijn 
met sporten, hardlopen, 
yoga of een strong viking 
run.  Ik heb ontzettend veel 
zin in dit jaar, hopelijk tot 
snel. 

Sanne Kwappenberg 

Ik ben Desley Nienhuis, ik ben 15 jaar ik 
woon in Rietmolen en ik ben geboren op 03-
08-2004. Ik loop stage bij groep 6/7 en ik 
ben daar elke donderdag. Ik zit in Neede op 
het Assink lyceum locatie Parallelweg. Daar 
doe ik kader D&P en zit nu in het 4e jaar.  

Mijn hobby's zijn voetballen en lekker luieren 
op de bank. Ik voetbal als linker aanvaller bij 
VV Rietmolen en zit in de 
JO17_1.  Daarnaast heb 
ik een bijbaantje, ik werk 
bij de Albert Heijn in 
Neede als vakkenvuller.  

Ik woon samen met mijn 
vader moeder en 2 zus-
sen en 3 honden. De 
honden die ik heb heten 
Lucky, Buddy en Pip. En zij zijn samen met 
zijn drietjes heel ondeugend.  

Ik hoop een geweldig jaar te beleven hier op 
het sterrenpalet en hier zoveel mogelijk van 
te genieten. 

Desley Nienhuis 

Mijn naam is Esmee Woertman, ik ben 19 
jaar en woon in Eibergen. Ik volg op dit mo-
ment de opleiding sociaal cultureel werk aan 
het Graafschap College te Doetinchem. Mo-
menteel zit ik in mijn derde jaar wat tevens 
ook mijn examenjaar is. Ik loop stage in 
groep 5 en zou hier tot aan het einde van dit 
schooljaar elke dinsdag en donderdag zijn. 
De laatste 15 weken zal ik er nog een dag 
extra zijn vanwege mijn examenperiode.  

In mijn vrije tijd zit ik op twirlen, speel ik 
snaredrum in de drumfanfare, en verschil-
lend slagwerk bij per-
cussiegroep full power. 
Dit alles doe ik bij mu-
ziekvereniging Eupho-
nia. 

Esmee Woertman 

Hallo, ik ben Floris Molenkamp en ik kom de 
komende tijd op het 
Sterrenpalet stagelopen 
in groep 2.  

Ik ben er op de donder-
dag en vrijdag. Dit is 
mijn eerste jaar Pabo en 
ik heb er veel zin in.  

Ik heb veel aan atletiek 
gedaan en heb daar ook 5 jaar training gege-
ven aan de jeugd van 6 tot 11 jaar. Helaas 
heb ik daar nu door mijn studie minder tijd 
voor. Daarnaast speel ik ook nog gitaar, waar 
ik toch alweer een jaar of 12 mee bezig ben.  

Als er nog vragen zijn mag je gerust even 
langskomen. 

Tot snel! 

Floris Molenkamp 

 


