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Zoals voor het begin van dit schooljaar bekend gemaakt, starten wij in 
januari met een nieuwe instroomgroep voor de kleuters, groep 0/1B. Op 
die manier worden de groepen niet te groot en kunnen wij alle kinderen 
alle aandacht geven die zij nodig hebben. Juist bij de start op school is het 
voor de 4-jarigen fijn om in een kleinere groep te kunnen beginnen.  

Inmiddels is bekend wie de leerkrachten zullen worden van de groep. Dat 
zijn juf Sanne Eshuis (van maandag t/m woensdag) en juf Henriëtte Hol-
link (op de donderdag en vrijdag). Sanne is nu alle dagen de leerkracht van 
groep 6/7, maar omdat Joyce in januari weer terugkomt van haar zwan-
gerschapsverlof is zij van maandag t/m woensdag beschikbaar voor 
groep 0/1. Sanne heeft eerder bij een instroomgroep gewerkt en wil 
graag meer ervaring daarin opdoen, naast het werken in de hogere groe-
pen. Henriëtte Hollink is ook geen onbekende voor ons. Zij is leerkracht op 
een school in een andere plaats in Nederland, heeft zich opgegeven voor 
invalwerk in onze regio en doet sinds een tijdje, als zij niet hoeft in te val-
len, op de donderdag vrijwilligerswerk bij ons op school. We hebben haar 
op die manier al leren kennen. Henriëtte heeft de opleiding voor kleuter-
onderwijs gedaan en meerdere jaren les gegeven aan kleutergroepen, 
maar ook aan andere groepen. In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich 
verder persoonlijk aan u voor. We vinden het fijn dat we Sanne en Henri-
ëtte bereid gevonden hebben de nieuwe instroomgroep te leiden en wen-
sen hen, samen met de jongste kleuters, een heel fijne tijd! Bij de betref-
fende kleuters en gezinnen die nog geen huisbezoek hebben gehad, ko-
men Sanne en/of Henriëtte in de komende weken op bezoek voor een 
kennismakingsgesprek. Over de verdere organisatie van de instroom-
groep informeren wij u later.  

 

We begrijpen dat u uw auto het liefst zo dicht mogelijk bij het gebouw parkeert. Wilt u er daarbij wel voor zorgen dat de in- en uitritten 
van de buren vrij blijven, zodat zij niet belemmerd worden om bij hun eigen inrit in en uit te rijden, en anders toch uw auto iets verder 
parkeren? We houden onze buren graag te vriend!   

Aan de Prins Bernhardstraat, tegenover het gebouw, is een parkeervak, dat groot genoeg lijkt voor twee auto’s, maar dat het vaak niet is, 
waardoor de tweede auto dan ook voor de oprit van de buren staat. Wilt u daar ook op letten? Het liefst hebben we zo min mogelijk au-
to’s in de Prins Bernhardstraat i.v.m. de verkeersveiligheid, dus het fijnste is als u een ander plekje buiten deze straat zoekt, als dat voor 
u mogelijk is.  



 

Op Het Sterrenpalet hebben wij een sponsorkind van de stichting UCCF. Zij heet Catherine en zij woont 
in Oeganda, in de regio Rakai, die bekend staat als "De vergeten provincie". Veel kinderen in dit gebied 
groeien op zonder 1 of beide ouders. Zo ook Catherine. Ze woont samen met haar oma. Van het geld 
dat de kinderen van Het Sterrenpalet in de afgelopen jaren voor haar gespaard hebben, is o.a. een ma-
tras gekocht en een stenen huis gebouwd. Wat fijn dat we voor Catherine en haar oma een lichtpunt 
kunnen zijn in hun bestaan. 

De afspraak met het UCCF is dat we €30 per maand naar hen overmaken en daarvan kan Catherine 
krijgen: 
 • onderwijs op christelijke basis; 
 • dagelijks een voedzame maaltijd; 
 • dagelijks vitaminepillen om de weerstand op te bouwen; 
 • jaarlijks een uitgebreide, preventieve, medische controle; 
 • toegang tot medische zorg 
 • voorlichting over hygiëne en het voorkomen van ziekte; 
 • een schooluniform 
 • jaarlijks (of indien noodzakelijk) nieuwe schoenen 
 • vaardigheidslessen en ontwikkeling tijdens de Center Days 

In de afgelopen periode van de zomervakantie tot de herfstvakantie hebben we met de kinderen €85,17 opgehaald. Helpt u de komende 
periode ook weer mee om een mooi bedrag voor Catherine te sparen? Er staat een spaarpot in elke klas! 

 

 

In de groepen 3B, 6/7 en 8 zijn luizen/verse neten ontdekt. Betreffende ouders zijn 
gelijk op de hoogte gesteld. Op maandag 11 november wordt er in de genoemde 
groepen een hercontrole gedaan. Omdat het luizenprobleem blijft bestaan, zullen we 
de controles in de groep intensiveren. 
Het lukt ons, als luizenpluisgroep, niet om alle kinderen op één dag te controlen. 
Daarom zijn wij op zoek naar een aantal extra luizenpluizers. Als u ons op de maan-
dagen na elke vakantie kunt helpen, zou dat fijn zijn. U kunt zich hiervoor melden bij 
Ineke (i.neerhof@vco-oostnederland.nl / 06-12643247) of bij de coördinatoren van 
de luizenpluizers, Yvonne Tannemaat (06-30880400) en Rebecca Jansen (06-
50591622).  

 
 
 

 

Alle kinderen van ons kindcentrum krijgen voor de vakantie een kerstgeschenk in de vorm van een kerstboek. Omdat 
het heel lastig is om per groep een boek te kiezen dat voor iedereen leuk en geschikt is, willen we u graag bij die keuze 
betrekken. In de komende week liggen in de centrale hal alle kerstboeken waaruit gekozen kan worden. U kunt daar 
van maandag 11 t/m vrijdag 15 november naar binnen lopen op een tijdstip dat het u schikt, eventueel met uw kind 
(eren) om er een boek uit te kiezen. Dat boek schrijft u op de lijst van de groep van uw kind, dat hij/zij voor de kerst-
vakantie zal ontvangen. Als u hiervoor geen gelegenheid heeft, zullen wij voor uw kind een keuze maken voor een 
boek. 

 

Op maandag 11 november vinden de 10-minuten-gesprekken plaats. Als de leerkracht in deze periode niet op huisbezoek komt, heeft u 
hiervoor via Mijn School een uitnodiging (onder Oudergesprekken) ontvangen.  Aanmelden kan t/m vandaag, vrijdag 8 november. 

U kunt de door u gemaakte afspraak controleren door, nadat u zich heeft aangemeld voor de gesprekken, even uit te loggen en vervol-
gens opnieuw in te loggen. Dan krijgt u te zien op welk tijdstip u een afspraak heeft gemaakt. 
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Het lukt ons, als luizenpluisgroep, niet om alle 
kinderen op één dag te controlen. Daarom zijn 
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Op 11 november start het project Bouwstijlen/architectuur. Dit doen wij in samenwerking met grootouders en oudere wijkbewoners, 
Museum de Scheper, Historische Kring Eibergen, De Huve en Stichting Muziek en Kunstwijs 
Berkelland. Bij dit project wordt de focus gelegd op lokale rijksmonumenten (of gemeentelijke 
monumenten) en hun specifieke kenmerken qua bouwstijl. Daarbij zijn de oude verhalen en 
herinneringen die bij senioren naar boven komen belangrijk en interessant voor de leerlingen. 

Wij willen u uitnodigen voor een wijkmiddag, waar architect Rob Klein Goldewijk (in samen-
werking met de Historische Kring Eibergen) een overzicht van bouwstijlen zal geven aan de 
hand van foto’s van lokale gebouwen/industrie. 

De eerste wijkmiddag vindt plaats op maandag 11 november van 12.30 - 14.15 uur en vindt 
plaats in de centrale hal van onze school. U bent van harte welkom! 

 

 

Denkt u eraan dat de schoolfotograaf komt? Op maandag 18 en dinsdag 19 november is de fotograaf er voor de groepen 1 t/m 8 en op 
woensdag 20 november voor de peuteropvang/het kinderdagverblijf. Op dit moment zijn wij bezig met het maken van de tijdschema’s. 
Zodra er bekend is wie wanneer op de foto komt, laten we u dat weten.  

 

Wij nodigen u van harte uit voor de finale van de voorleeswedstrijd op dinsdag 26 november. Deze avond begint om 
exact 19.00 uur, maar vanaf 18.45 uur kunt u al inlopen. 

Tijdens deze finale nemen de winnaars van de voorrondes uit de groepen 4 t/m 8 het tegen elkaar op om uit te maken 
wie de groepswinnaar gaat worden. De winnaar van groep 8 mag bovendien onze school gaan vertegenwoordigen tijdens 
de regionale voorleeswedstrijd in de bibliotheek. 

 

 

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. 

 

 

Woensdag 27 november is er een pietenochtend voor de groepen 1 en 2. Inmiddels is er voldoende hulp aangeboden voor die ochtend. 
Hartelijk dank daarvoor!  

 

 

Donderdag 28 november is er pietengym voor de kinderen van de groepen 3 en 4 in de Pickerhal tijdens de gymlessen. De kinderen mo-
gen verkleed de pietengym volgen (houdt u er wel rekening mee dat de kleding goed ventileert en dat uw kind zich er goed in kan bewe-
gen?).  

De overige gymlessen vinden gewoon volgens schema plaats. 

 

 

Op woensdagmiddag 11 december is het basketbaltoernooi voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De kin-
deren die hieraan willen meedoen, kunnen zich hiervoor opgeven bij hun leerkracht. 
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De kerstviering zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 18 december van 18.30 uur tot 19.30 uur. Het kerstfeest wordt dit jaar op school, 
voor het eerst in en bij ons mooie nieuwe gebouw, gehouden. Alle kinderen beginnen met de viering in de eigen groep (zonder ouders). 
Ondertussen kunt u als ouder genieten van koffie of thee op het in kerstsfeer verlichte plein. Na ongeveer een half uur gaan we geza-
menlijk naar buiten voor de afsluiting van het kerstfeest, waarbij u van harte wordt uitgenodigd.  

Wij willen het plein graag in kerstsfeer brengen, hiervoor hebben we lichtslangen, vuurkorven en hout nodig. Hebt u thuis nog het een en 
ander wat we mogen lenen of gebruiken, graag! 

 

 

U kunt uw kind(eren) weer voor €5,00 lid maken van de Eibergse. Dan kan/kunnen uw kind(eren) de komende winter gratis, maar vooral 
ook veilig schaatsen op de ijsbaan op het sportcomplex de Bijenkamp. Daarnaast kan/kunnen uw kind(eren) gratis deelnemen aan de 
avond-wandelvierdaagse in juni. De normale entree bedraag €2,00 per dag en deelname aan de avond-wandelvierdaagse kost €5,00 per 
kind.  

Vandaag zijn de enveloppen met briefjes waarmee u uw kind(eren) kunt aanmelden voor het lidmaatschap in de klassen uitgedeeld. 

U kunt de briefjes plus het geld (gepast en in de gesloten envelop met naam, waarin het briefje ook meegegeven is) inleveren bij de leer-
kracht van uw kind(eren). Dit kan tot a.s. woensdag 13 november. (Op het briefje van de ijsvereniging staat 6 november, maar de inlever-
termijn is met een week verlengd.)  

 

 

Deze week hebben de kinderen de volgende spellen gespeeld: 

Geel: fietsband mikken 

Groen: kingen 

Rood: kingen  

 

Vrijdag 1 november was de koffie-inloop. Het was erg leuk dat er een hele 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 maandagmorgen 2 december, van 8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig Verkeer Nederland heeft onze verkeersouders benaderd en zij hebben hun medewerking verleend aan het promoten van verkeers-
ouders. 

Via deze link https://www.verkeersouders.nl/nieuws/de-spotlight-verkeersouder-wendy-ketterink kunt u het gesprek met Wendy le-
zen. 
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Maandag 4 november zijn de groepen 5 voor het eerste met ons op de fiets 
geweest. De kinderen gingen in groepjes van 3 met de verkeersouders mee 
op de fiets door Eibergen. Wij hebben wat uitleg gegeven over lastige pun-
ten kruisingen en rotondes en waar je op moet letten. Maar wat wisten de 
kinderen al. Heel goed gedaan!  

Hulpouders nogmaals bedankt voor jullie hulp! 

Op maandag 28 oktober hebben wij bij 47 fietsen de hercontrole gedaan. 
Hierbij zijn er nog eens 20 fietsen goed gekeurd en 27 afgekeurd.  

Helaas waren er ook een aantal kinderen zonder fiets of waarvan de fiets 
niet was gerepareerd en daarnaast nog een aantal zieke kinderen. 

 

 
Maandagavond 7 oktober hebben wij de invulling gegeven aan het info-uurtje over het gebruik van de Ouder-app en daarmee o.a. ook 
het aangeven van aanwezigheid van de kinderen op de kinderopvang, de voorschoolse en bij buitenschoolse opvang. Dit bleek een nutti-
ge avond te zijn, mede om kennis te maken met de medewerkers van VCO Kinderdomein.  

Tevens werd er aangegeven dat veel ouders nog (steeds) niet hebben doorgegeven of er foto’s gemaakt mogen worden van hun kind
(eren) tijdens activiteiten en dat deze gedeeld mogen worden.  

Willen jullie dit op korte termijn doen via de Ouder-app? 

Daarbij hebben wij twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Kirsten Westerveld en René Lammers. Van harte welkom in de OC!   

De OuderCommissie 

 

Na de herfstvakantie hebben wij afscheid genomen van Juul en Pim.  We wensen 
Juul, Pim en hun ouders een heel fijne en goede tijd op hun nieuwe school! 

 

In groep 0/1 verwelkomen we Dylan. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school!  

Bij de peutergroep verwelkomen we Luuk, Milan, Ahley, Jaylinn, Demi, Joep, Emma, Marcel, Jaad en Jawad. 

Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe!  
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Hallo allemaal, 

Ik ben Mirthe Schippers. Ik ben 
16 jaar en volg de opleiding Zorg 
en Welzijn op het Graafschap 
college in Groenlo. Ik kom elke 
woensdag stage lopen in groep 
1. Mijn hobby`s zijn met vriendinnen afspreken 
en voetballen. 

Groetjes, Mirthe schippers 



 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:   

• Uitnodiging Ledenvergadering IJsvereniging

Zoals u misschien al in Berkelland Nieuws heeft gelezen, geeft Harmonieorksest Euphonia Ei-
bergen morgen,  zaterdag 9 november, een concert in de hal van onze school. Onder leiding van 
Gertjan Lenderink zal het orkest “Sprookjes en Fabeldieren” tot leven brengen. 

Het concert neemt alle bezoekers, met daarbij een verteller, van jong tot oud mee in diverse 
sprookjes en fabels. De voorstelling is uitermate geschikt voor (jongere) kinderen, de aanvangs-
tijd is 19.00 uur en het concert duurt tot ongeveer 20.30 uur (inclusief pauze). De entree is gra-
tis. 

Van harte welkom! 

De entree is vrij en er is ruim voldoende zitgelegenheid in de betoverende ruimte van Het Ster-
renpalet in Eibergen. 

 

Zondag 17 november 2019 is er weer een speciale dienst voor kinderen in de leeftijd van 2 – 8 jaar. Ben je ou-
der 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 spe-
ciale Kinderkerk dienst duurt ongeveer een half uurtje. 

 In plaats van geld voor een collecte word je van harte uitgeno-
digd om artikelen voor de voedselbank mee te nemen, lang 
houdbare artikelen of drogisterijartikelen. Hier maken wij andere 
mensen heel erg blij mee. Na afloop van de dienst is er ranja, 
koffie en thee voor iedereen, uiteraard hebben we daar ook wat lekkers bij. Ondertussen 
kunnen de kinderen een mooie plaat kleuren.  

De Kinderkerk commissie heeft deze keer als thema gekozen voor ‘Hoe is jouw naam?’. Dit 
thema heeft te maken met het verhaal van Zacharias en Elisabeth. 

 

De gemeente Berkelland gaat in 2020 van start met het naschoolse cultuur- en sportstimuleringsproject Sjors Sportief/Creatief. Kin-
deren komen via deze weg op laagdrempelige wijze met diverse vormen van sport en cultuur in aanraking, zonder direct lid te hoeven 
worden. Een mooie manier om hun talent te ontdekken en daarnaast de lokale sport- en cultuur aanbieders te ondersteunen. Aanvullen-
de informatie ontvangt u hierover in februari 2020. 
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