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De eerste serie plusklassen is afgerond. Ondertussen is er in de groepen 1,3,5 de quickscan afgenomen in het DHH (Digitaal Handelings-

protocol Hoogbegaafdheid). Een aantal ouders hebben naar aanleiding hiervan ook een vragenlijst ingevuld over hun kind. De leerkracht 

van de betreffende groep vult deze vragenlijst ook in. En daaruit komt een advies. Deze zal ik bespreken met betreffende ouders na de 

vakantie. Ook zal ik dan de nieuwe groepen voor de komende periode weer samenstellen.  U hoort in de eerste week na de vakantie of 

uw kind wel of niet mee zal doen met deze serie via een berichtje op mijn school.  

Er zijn afgelopen week luizen ontdekt in 3A en 3B, waarna er in deze groepen een extra luizencontrole is gedaan (Er is hierover naar de 

ouders van beide groepen een spoedbericht gestuurd, maar die van groep 3A is helaas niet goed overgekomen, begrepen we, waar we 

geen verklaring voor hebben). Er zijn in zowel groep 3A als groep 3B verse neten gevonden. Er is contact geweest met de betreffende 

ouders. Na de herfstvakantie op maandag 28 oktober worden alle groepen, zoals altijd na een vakantie, weer gecontroleerd. Denkt u er 

dan weer even aan om de klipjes, strikjes, gel enz. in het haar te beperken? Dat maakt het pluizen makkelijker. Bedankt namens de lui-

zenpluizers.   



 

We herhalen af en toe graag de verkeersafpraken om voor een veilige omgeving rond ons gebouw te blijven zorgen, dit keer de afspraken 
voor het fietsverkeer:  

• Neem, als u bij het gebouw aankomt, het pad dat rechts naast het schoolgebouw ligt. 

• Stap aan het begin van het pad af en loop vervolgens met de fiets aan de hand aan de rechterkant van het pad naar de fietsenrekken. 

• Zet daar de fiets zoveel mogelijk achteraan in de rij en sluit zoveel mogelijk aan bij de vorige fietsen.  

• Voor de fietsenrekken voor de kinderen (achteraan) geldt: De linkkerrij is voor de groepen 7 en 8, de tweede van links voor de groepen 

5 en 6, de derde rij van links voor de groepen 3 en 4 en de rechterrij voor de kleuters.  

• Ouders die op de fiets zijn dienen hun fiets in de rij fietsenrekken vooraan te plaatsen, van achteraan aansluitend.  

• Via het voetpad kunt u het schoolplein op lopen.  

• Wilt u bij het ophalen van uw kind(eren) op het schoolplein wachten, dat wil zeggen vóór de fietsenrekken (en zonder fiets).   

• Loop bij het weggaan, met de fiets aan de hand, over het looppad terug naar de weg en stap daar op de fiets.  

Omdat de fietsenrekken van de ouders altijd heel vol staan, kwam er de tip van een ouder om vooraan het looppad nog een stukje par-
keergelegenheid te maken voor de fietsen van de ouders. Die is intussen gerealiseerd. Vanaf de straat aan de rechterkant van het pad is 
een vrij stukje gecreëerd, waarop u ook uw fiets neer kunt zetten.   

 

 

Zoals we al eerder hebben gemeld hebben leerlingen van de groepen 7 en 8 de mogelijkheid schaatslessen te volgen. Opga-

ve hiervoor is mogelijk tot uiterlijk maandag 28 oktober. 

Het opgaveformulier is terug te vinden onder Documenten op Mijn School. 

 

Op donderdag 31 oktober worden de leerlingen van alle groepen, die hiervoor een uitnodiging hebben ontvangen, onderzocht 

door de schoolarts. Zij voert samen met de assistente jeugdgezondheidszorg het onderzoek uit. De betrokken ouders van de 

betreffende leerlingen hebben hiervoor inmiddels een speciale oproep ontvangen. Wilt u er rekening mee houden dat er die 

dag gymlessen zijn? Het is fijn als u even bij de leerkracht van uw kind(eren) aangeeft dat uw kind(eren) een afspraak hebben 

met de schoolarts. 

 

Op vrijdag 1 november is er, van 8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop. Hiervoor bent u allemaal van harte uitgeno-

digd! Het zou leuk zijn om elkaar als ouders van de onderbouw en ouders van de bovenbouw rond de koffie/thee 

te ontmoeten 

 

 

Wie van de ouders/wijkbewoners 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!! 

We starten vanaf de hoofdingang van school (peuteringang). 

Dit initiatief is ontstaan tijdens de wijkstartdag van afgelopen mei. De wandeltraining staat onder leiding van Lian Acda, trainer bij ASV, 
de Achterhoekse sportvereniging. Zij wil graag iedereen in beweging brengen en op deze manier mensen elkaar in de wijk op een sportie-
ve en leuke manier te laten ontmoeten. 

Doet u ook mee? 

Na afloop van staat er koffie/thee klaar voor de deelnemers. 
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Maandag 4 november is er een verkeersmiddag gepland voor de leerlingen van de groepen 5. Zij moeten die dag hun 

fiets meenemen naar school. We zijn nog op zoek naar hulpouders die mee willen fietsen. Aanmelden kan bij de leer-

kracht van groep 5 of bij een van de verkeersouders. We starten om 12.30 uur met een korte instructie voor de hulp-

ouders.  

 

 

In de week na de herfstvakantie vinden de voorronde van de Voorleeswedstijd plaats. De voorrondes vinden plaats in de 

groepen 4 t/m 8. Uit elke groep gaan er 2 kinderen door en zij strijden tijdens de finale tegen elkaar om uit te maken wie de 

groepswinnaar gaat worden. De winnaar van groep 8 mag bovendien onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de regio-

nale voorleeswedstrijd in de bibliotheek. 

Wij nodigen u uit op dinsdag 26 november voor de finale van de voorleeswedstrijd. Deze avond begint exact om 19.00 uur, 

maar vanaf 18.45 uur kunt u al inlopen. Van harte welkom! 

 

Op woensdag 27 november is er een inloopspreekuur van de GGD. Dit spreekuur vindt plaats in de spreekkamer naast groep 3B (op de 
bovenverdieping) en is van 8.30 - 9.30 uur. De jeugdverpleegkundige Maria Krabbenborg is er dan om vragen te beantwoorden waar u als 
ouder mee zit. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de opvoeding, zindelijkheid, gedrag, voeding etc. van uw kind dan kunt u vrij binnenlopen. 
Mocht het niet uitkomen en heeft u toch een vraag dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden met de GGD. 

Zoals u weet werken wij met de methodiek Beweeg Wijs. 

Even ter opfrissing: Beweeg Wijs streeft naar een leven lang prettig bewegen, passend bij ieders 
individuele mogelijkheden en heeft hier een methode voor ontwikkeld. 

Beweeg Wijs wordt georganiseerd en gecoördineerd door Robin ter Maat. Hij zorgt voor een divers 
aanbod met daarin de juiste sturing op sociaal emotioneel- en motorisch gebied. Kinderen worden 
tijdens de instructielessen voorbereid op activiteiten die, in de pauze en na schooltijd, worden 
aangeboden. Op deze manier is er meer structuur in het buitenspelen.                                      

Na schooltijd worden er meerdere vrijetijdsactiviteiten aangeboden. Op die manier ontstaat er een 
arrangement aan activiteiten. 

Hierdoor is er op het gebied van sport en bewegen in alle opzichten sprake van een doorgaande 
lijn. Ook is er sprake van een grote beweegimpuls. 

Voortaan zullen wij u vaker op de hoogte brengen van onze Beweeg Wijs activiteiten. 

Deze week hebben de kinderen de volgende spellen gespeeld: 

Blauw:  toren bouwen en omgooien 

Geel:  hordeloop en verspringen 

Oranje:  lummelen en vies en lekker 

Groen:  stokkenloop 

Rood:  tienbal en bouncebal 

 

Zoals u al hebt kunnen lezen in het vorige Letterpalet heeft Marc Woolderink de taak van penningmeester van de OR overgenomen van 

Larissa Ormel. Naast Larissa zijn ook Rutger Poort en Herman Nijkamp gestopt binnen de OR. Bianca Hesselink zal na de kerst afscheid 

nemen en aan het eind van het schooljaar zal Chantal Floors afscheid nemen.  

Wij willen jullie heel hartelijk bedanken voor al jullie inzet! 

Met het vertrek van deze mensen hebben we ouders benaderd met de vraag of zij willen plaatsnemen in de ouderraad en dat is gelukt. 

We verwelkomen Christiaan Hoftijzer, Theo Giesen, Inge Eppink, Marieke Grootholt en Marloes Krabbenborg. We zijn erg blij met hun 

komst binnen de OR en hopen dat we samen met alle ouders onze bijdrage kunnen leveren voor alle leerlingen op school bij de verschil-

lende feesten en activiteiten.  
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Maandag 7 oktober ontvingen de kinderen van groep 7-8 leerlingen van de vierde klas 
van de St. Marien-Schule uit Vreden in het kader van het project Spreek je buurtaal. 

Samen hebben zij een Beweeg Wijs-les gevolgd onder leiding van Robin. 

Via deze link:: https://www.tubantia.nl/achterhoek/sterrenpalet-en-marienschule-
leerlingen-spelen-samen-in-kader-buurtaal-project~aa36a12a/?referrer=https://
www.google.com/ kunt u een leuk artikel hierover lezen. 

 

 

 
De onderwijsvakbonden roepen alle medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs op tot een staking op woensdag 6 november. 
Op dit moment zijn zij bezig met de organisatie daarvan. Het is nog niet helemaal duidelijk welke consequenties dit voor die dag heeft 
voor het Sterrenpalet. Als dat bekend is, stellen wij u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte.  

 

 

Bij de peutergroep en opvang verwelkomen we Marcel, Joep en Emma.  En op de 
BSO zijn Sem en Nina begonnen. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd 
toe! 
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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 gevonden voorwerpen langer te 
bewaren.  

 

 

De Ouderraad is op zoek naar lege schoenendozen voor 
5 december. Wilt u ons helpen met sparen? U kunt deze 
inleveren bij Mark/Marita. Alvast bedankt! 

Hallo allemaal, 

Ik ben Rouelle Gielink, 22 jaar 
en kom uit Buurse. Ik ben 
eerstejaars Pabo studente 
aan de Hogeschool Saxion. Ik 
loop het eerste half jaar sta-
ge in groep 3B bij juf Alies. 

In mijn vrije tijd ben ik bezig met volleybal, bij 
de studenten volleybalvereniging Harambee. 
Ik kijk er naar uit om het komende half jaar 
stage te gaan lopen in groep 3B.  

Rouelle Gielink 

 

Sinds kort hebben wij een luiercontainer op 

onze locatie. In de centrale hal van de op-

vang/peutergroep is daarom een bak met 

luierzakken geplaatst. U kunt hier per keer 

3 zakken meenemen. 

 

 

De kledingcontainers die nog bij onze oude 

locaties Huenderstraat en Beukenlaan 

stonden, zijn weggehaald. Er staat nu een 

kledingcontainer bij de parkeerplaats aan 

de kant van de peuteropvang. Hier kunt u 

al uw oude kleding/schoenen e.d. weer 

inleveren. 

 

 

Afgelopen maandag vond de jaarlijkse 
fietscontrole voor de groepen 5 t/m 8 
plaats.  

Er zijn 132 fietsen gecontroleerd door twee 
mensen van VVN en iemand van Scharen-
borg Tweewielers. 46 fietsen zijn er afge-
keurd en enkele kinderen hadden geen fiets 
bij zich.  

Op maandag 28 oktober is er een herkeu-
ring voor de in eerste instantie afgekeurde 
fietsen en kunnen kinderen die tijdens de 
eerste keuring geen fiets bij zich hadden 
hun fiets alsnog laten keuren. Niet alleen 
voor de fietscontrole op school, maar door 
het hele jaar heen is het belangrijk dat de 
fiets van uw kind regelmatig door u nage-
keken wordt. Denk hierbij vooral aan de 
verlichting.  

https://www.tubantia.nl/achterhoek/sterrenpalet-en-marienschule-leerlingen-spelen-samen-in-kader-buurtaal-project~aa36a12a/?referrer=https://www.google.com/
https://www.tubantia.nl/achterhoek/sterrenpalet-en-marienschule-leerlingen-spelen-samen-in-kader-buurtaal-project~aa36a12a/?referrer=https://www.google.com/
https://www.tubantia.nl/achterhoek/sterrenpalet-en-marienschule-leerlingen-spelen-samen-in-kader-buurtaal-project~aa36a12a/?referrer=https://www.google.com/


 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:   

• Flyer Sint Maarten 

• Flyer Piet de Wit Schaatsproject

Vorige week heeft groep 6-7 een tennisles gehad op de tennisbaan van 
de Eibergese tennisvereniging. 

Het was een erg leuke les! 

 
Als een kind naar school wordt gebracht met speciaal vervoer, is dat natuurlijk wel even heel leuk om 
dat met z’n allen te gaan bekijken! 

 

 

 

 

 

 

De dagen worden weer korter en de nachten langer, kortom men moet de verlichting van voertuigen weer 
eerder inschakelen. Daarom vraagt wijkagent Hergert Menkhorst speciale aandacht voor de verlichtings-
campagne van Gemeente Berkelland. Deze is met name bedoeld voor de fietsers, maar uiteraard ook 
voor alle andere voertuigen. Ieder jaar vinden er onnodige (ernstige/ dodelijke) ongevallen plaats waarbij 
de verlichting een oorzaak was van het ongeval.  

In het kader van de verkeersveiligheid gaat de politie weer toezien op de verlichting. 

 

Op zaterdag 9 november, om 14.00 uur, kunnen kinderen in de Huve in Eibergen een lampion 
maken voor Sint Maarten.  

Je kunt je hiervoor opgeven tot 3 november bij Jolanda Rooiman via jolandarooi-
man@hotmail.com. 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage.

 

 

Komende week, van 21 t/m 25 oktober, is de school gesloten wegens de herfstvakantie. 

Iedereen een fijne vakantie gewenst! Op maandag 28 oktober hopen we elkaar weer terug te zien op school. 
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