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Aanstaande maandag, 7 oktober, staat het info-uur over de BSO, VSO, kinder-
opvang gepland. Ook komt de Ouderapp aan bod. Van harte welkom. Het be-
gint om 19.30 uur en vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar. 

 

Op maandagmorgen 14 oktober vindt de jaarlijkse fietscontrole voor de groe-
pen 5 t/m 8 plaats. Alle kinderen uit die groepen wordt verzocht om dan op de 
fiets naar school te komen.  

We hopen natuurlijk dat we alle fietsen goed kunnen keuren. Daarom staat er 
in de bijlage (deze vindt u onder Documenten op Mijn School) een checklist. 
Zou u de fietsen thuis alvast na willen kijken? 

De verkeersouders 

Volgende week is er geen gym in de Pickerhal i.v.m. het politievoetbaltoernooi. 

 

Heeft u de ouderbijdrage al overgemaakt? Zo niet, denkt u er dan aan dat u tijdig betaalt? U vindt de factuur hiervoor terug onder Docu-
menten op Mijn School. 

 

 
Onze leerlingen op school zijn luisvrij!  

De volgende luizencontrole is op de eerste maandag na de herfstvakantie op 28 oktober, 's ochtends om 8:15/8:30 uur. Blijft u ondertus-
sen alert en blijft u uw kind wekelijks controleren, dan houden we onze school luisvrij. 



Afgelopen woensdag is het weer gelukt om met veel kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 én met hulp van ouders en grootouders 2 contai-

ners gevuld te krijgen met oud papier. Namens de ouderraad; bedankt voor jullie hulp!! 

 

Afgelopen dinsdag was de koffie-inloop. Het was leuk dat er opnieuw een tafel vol mensen was. 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 vrijdagmorgen 1 november, van 8.15—9.15 uur. U bent hiervoor 
van harte uitgenodigd! 

 

Vorige week hebben de groepen 7 en 8 een gastles gehad over de 17e eeuw. Deze werd 
gegeven door Gerard van Huet. Hij speelt, met nog heel veel anderen, de 80-jarige oorlog 
na. Hij kwam helemaal in het uniform wat hij tijdens die momenten ook draagt. Daarnaast 
had hij super veel materiaal bij zich. Ook mochten alle kinderen schrijven met een veer en 
inkt. Het was een erg leuke les en de kinderen vonden het erg interessant.  

 

Woensdag reed de boekenbus onze school binnen en daarmee werd de 
Kinderboekenweek 2019 officieel geopend. 
Alle kinderen van ons kindcentrum hebben genoten van de voorstelling 
door een aantal van onze collega’s.  

 

 

Maandag 23 en vrijdag 27 september hebben we met groep 6 gefietst.  

We zijn richting de stoplichten naar het Simmelink gefietst. Hierbij hebben we aandacht besteed aan het hand uitsteken en de voor-
rangsregels zijn ter sprake gekomen. We merkten dat sommige kinderen hier wel moeite mee hebben; het is lastig om je hand uit te 
steken en wanneer heb je nu wel of niet voorrang? Het was een leerzame middag.                                                                                                           
Ouders die deze dagen hebben meegeholpen heel hartelijk bedankt voor jullie hulp! 

Daarnaast hebben wij ons de afgelopen tijd bezig gehouden met de actie "Op voeten en fietsen naar school". Voorafgaand is er per groep 
een 0-meting geweest om te kijken hoe kinderen naar school komen. Tijdens de actie zijn er heel wat stickers uitgedeeld en is er op een 
poster die in de lokalen hangt bijgehouden of er veranderingen zichtbaar zijn in de manier waarop kinderen naar school komen. Door 
omstandigheden is groep 5 wat later met het uitdelen van de stickers begonnen. Als ook zij vier weken mee hebben gedaan zullen we 
alle posters naast elkaar leggen om te kijken of we verschil zien. Over enkele weken zullen nogmaals een meting doen om te kijken of de 
eventuele verandering door heeft gezet. 

 

Op 11 augustus ben ik bevallen van een dochter, Elisa. En sindsdien hebben we veel kaartjes en geluk-
wensen gekregen. Hiervoor wil ik iedereen die aan ons gedacht heeft danken! Het gaat nog steeds erg 
goed met ons. Ondertussen ben ik al een keer op school geweest en konden de leerlingen en collega's 
Elisa een beetje leren kennen. In januari begin ik weer te werken en door alle lieve aandacht heb ik nog 
meer zin in. Nogmaals bedankt! 

Naomi Herwing 
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Wilt u ons helpen met het sparen van yoghurtbakjes (o.a. Da-
noontje)?                                                                                                        
U kunt deze inleveren bij Mark/Marita. Alvast bedankt! 

 



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

Bij de peutergroep en opvang verwelkomen we Hanne, Jaad en Jawad. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen iedereen een heel fijn  
weekend, dat dit keer extra lang is! 
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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 gevon-
den voorwerpen langer te bewaren.  

 

 

 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:   

• Flyer Europese Codeweek Borculo Neede 

• Flyer Europese Codeweek Haaksbergen 

• Flyer Piet de Wit Schaatsproject 

• Flyer Boemerang en Odival 

• Controleblad fietscontrole 

Hallo, mijn naam is Marc Woolderink en ik 
ben met ingang van dit schooljaar de pen-
ningmeester van de ouderraad. Naast de 
man van juf Marian en vader van twee zoon-
tjes ben ik in het dagelijks leven werkzaam 
als (software) ingenieur bij een bedrijf in 
Hengelo. Nu onze oudste na de zomerva-
kantie op het Sterrenpalet is begonnen, wilde 
ik graag wat doen voor de school. Omdat ik 
altijd al wat met cijfers, tabellen en grafieken 
heb gehad leek mij het penningmeester-
schap een passende klus! 

Marc Woolderink 



 

Volleybalvereniging Boemerang en Gymnastiekvereniging ODIVAL organiseren op zaterdag 12 oktober van 13.30-15.30 uur samen een 
open lesmiddag in de Pickerhal in Eibergen. Deelname is gratis 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

 

Tijdens de herfstvakantie, van woensdag 16 oktober t/m donderdag 24 oktober, zijn kinderen tot en met 12 jaar van harte welkom bij 
het indoor Speelparadijs van Sportwijzer. De hal is iedere dag geopend van 10:00 tot 16:30 uur.  

Hier kunnen kinderen eindeloos spelen, glijden, klauteren en ravotten. 

Locatie: Tennishal Eibergen, Mors 13 te Eibergen.  

Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij u naar hun website: https://www.sportwijzer.com/product/987/indoor-speelparadijs-
dagkaart 
 

 

Voor wie belangstelling heeft voor het schaatsproject voor leerlingen van de groepen 7 en 8 verwijzen wij naar de bijlage. 

Aanmelden hiervoor kan tussen 7 en 28 oktober.  

 

Van 5 oktober tot 20 oktober is het de Europese Codeweek.  

De Europese Codeweek is een burgerinitiatief dat erop is gericht om programmeren en digitale vaardigheden op een leuke, aantrekkelijke 
manier voor iedereen bereikbaar te maken.  

In aansluiting hierop organiseren het Fluoriet (hetfluoriet.nl, Sandra Legters) en NatasUnikLab (natasunik.nl, Natasja Hoekstra) drie series 
van twee workshops in Haaksbergen, Borculo en Neede. Daarin worden spelvormen op het gebied van programmeren voor kinderen van-
af 8 jaar aangeboden. 

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en wil je graag op een speelse manier kennis maken met leren programmeren en wil je eenvoudige robots 
besturen? Dan kan dat op woensdag 2 en 9 oktober (14.30-16.30 uur) in Haaksbergen (Bartokstraat 56), op vrijdag 4 en 11 oktober (15.00
-17.00 uur) in Borculo (Haarloseweg 10) en/of op donderdag 10 en 17 oktober 2019 (15.00-17.00 uur) in Neede (Bedrijvenweg 9). 

Het is mogelijk om, als dat handig is (en het aantal deelnemers het toelaat), deel 1 op een andere locatie te volgen dan deel 2. 

Per sessie kunnen er maximaal 10 kinderen mee doen. De kosten zijn €10,00 per persoon per workshop. Wil je twee keer me doen, dan 
betaal je €17,50 per persoon. 

Meld bij het aanmelden wanneer/op welke locatie(s) je mee wil doen. Aanmelden kan door een bericht te sturen aan: info@hetfluoriet 
en/of NatasUnik@gmail.com 
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