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Vanaf a.s. maandag 25 november zullen er zonnepanelen op het dak geplaatst worden. Hiervoor zullen er rechts naast de hoofdingang 
steigers gebouwd worden. De zonnepanelen zullen ook daarheen vervoerd moeten worden. De mensen die de zonnepanelen plaatsen 
proberen daarbij zoveel mogelijk rekening met ons te houden en zorgen voor een veilige situatie, maar weest u samen met uw kinderen 
ook even extra alert op de veiligheid?  

 

Voor de kinderopvang, de VSO en BSO zijn deze week de tarieven voor 2020 aan iedereen doorgestuurd. Graag willen we jullie er op at-
tenderen dat degene die een 48-weken pakket hebben dit pakket kunnen behouden! Dit pakket staat niet vermeld in het algemene over-
zicht, omdat ze deze aan nieuwe ouders niet meer aanbieden. De desbetreffende ouders ontvangen individueel de nieuwe tarieven voor 
dit pakket.  

De jaarberekening van de verschillende pakketten (met name 48 weken t.o.v. 52 weken pakket) zijn op te vragen door een mail te sturen 
naar Jakob Molling (Humankind): jakobmolling@humankind.nl.  

Met vriendelijke groet, 

OuderCommissie 

Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Een cadeautje 

Een gedichtje op rijm 

Gezellig samen 

Met pepernoten en marsepein 

Een surprise 

Gekkigheid en een lach 

5 december  

Wordt een perfecte dag.... 
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We herhalen af en toe graag de verkeersafpraken om voor een veilige omgeving rond ons gebouw te blijven zorgen: 

• Het is niet meer de bedoeling dat u uw auto parkeert op de parkeerplaats van het Gezondheidscentrum. Dit is particulier eigendom. 

Van het Sterrenpalet hebben wij dus niet het recht om daar te parkeren! We hebben alleen het recht van overpad, dus voetgangers 
mogen wel over de parkeerplaats lopen en via het hek aan die kant het schoolplein op lopen. Als we geen gehoor geven aan deze 
regel, lopen we het risico dat ook het recht van overpad verdwijnt en die kant helemaal afgesloten wordt, ook voor voetgangers. Dus 
wilt u met uw auto een andere plek zoeken op onze eigen parkeerplaats of in één van de omliggende straten?   

• Wilt u bij het parkeren van uw auto ervoor 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 
auto’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.  

• Fietsen kunnen geparkeerd worden in de fietsenrekken, de grintplek in de voortuin of voor (als u met uw kleuter 's morgens van de 

hoofdingang gebruik maakt) op het stoepgedeelte schuin tegenover de ingang, waar ook de papiercontainer altijd neergezet wordt. 
Voor een vrij pad en het voorkomen van ongelukken met de fietsen, willen we u vragen om de fiets niet langs het pad te zetten of op 
de stoep van de personeelsparkeerplaats). 

• Onze parkeerplaats bevat 14 parkeerplekken. Wilt u niet uw auto daarachter langs de stoep parkeren, zodat de veiligheid ook daar 

gewaarborgd blijft? Als de parkeerplaats vol is, kunt u uw auto parkeren in één van de omliggende straten of parkeerplaatsen.  

• Het is niet toegestaan in de kiss and ride te fietsen of te lopen. Wel mag er gebruik gemaakt worden van de stoep naast de kiss and 

ride 

Als iedereen zijn/haar medewerking verleent, blijft de situatie rondom onze school veilig. Dit is het belang van u en uw kind(eren).  Har-
telijk dank voor uw begrip! 
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Op school willen we sparen voor lege chocoladeletterdoosjes, 
zodat we daar met de kleuters leuke taalactiviteiten kunnen 
doen. We zoeken lege doosjes met duidelijk de letter op de 
voorkant. Helpt u mee sparen? 

U kunt de doosjes inleveren bij Mark/Marita. 

Op school willen we met kerst een kerststal maken in de cen-
trale hal. Hiervoor zijn wij op zoek naar stevige, kartonnen bui-
zen. Mocht u deze willen afstaan of iemand kennen die ze 
graag kwijt wil, dan kunt u ze inleveren bij Mark/Marita. 

Voor de kerstviering op woensdag 18 
december zijn wij nog op zoek naar licht-
slangen, vuurkorven en hout. Hebt u 
thuis nog het een en ander wat we mo-
gen lenen of gebruiken, graag! 

Wij zijn nog op zoek naar mensen die onze luizenpluis-groep 
willen komen versterken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
Ineke (i.neerhof@vco-oostnederland.nl / 06-12643247) of 
bij de coördinatoren van de luizenpluizers, Yvonne Tanne-
maat (06-30880400) en Rebecca Jansen (06-50591622). 
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De data voor de schoolvakanties 2020-2021 zijn bekend: 

• Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020 

• Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

• Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021 

• Goede Vrijdag en Pasen: 2 april t/m 5 april 2021 

• Meivakantie: 27 april t/m 7 mei 2021 (inclusief Koningsdag)  

• Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021 

• Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021 

• Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus 2021 

De overige vrije dagen/vrije uren hoort u van u ons zodra deze bekend zijn. 

 

 

Heeft u eraan gedacht de ouderbijdrage over te maken vóór 15 november? Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan verzoeken wij u dit 
alsnog te doen. 

De bijdrage is dit jaar € 25,00 per kind en kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL89 INGB 0003 5467 75 t.n.v. Stichting Vrien-
den van het Sterrenpalet, onder vermelding van de naam en groep van uw kind. 

 Bij voorbaat dank! 

 

Nu de feestdagen er weer aan komen, horen we graag van u of er wijzigingen zijn voor wat betreft de allergieën van uw kind(eren). Als dit 
het geval is, wilt u dit dan doorgeven aan Mirjam (m.lefering@vco-oostnederland.nl) zodat wij hiermee rekening kunnen houden tijdens 
(speciale) gelegenheden. 

 

 

Op 11 november was de start van het project Bouwstijlen/architectuur. Die dag vond er een bijeenkomst plaats in de centrale hal van 
onze school waarin architect Rob Klein Goldewijk (in samenwerking met de Historische Kring Eibergen) een overzicht van bouwstijlen gaf. 
En hoe leuk was het dat hierbij ook mensen van buiten onze school bij aanwezig waren! 

Daarom nodigen wij iedereen van harte uit voor de volgende activiteiten: 

• Op maandag 25 november wordt er een wandeling door Eibergen gemaakt met daarbij speciale aandacht voor bouwstijl en geschie-

denis. Deze wandeling start om 12.30 uur vanaf onze school; 

• Maandag 2 en 9 december kunt u, na uitleg van een beeldend kunstenaar, zelf iets ontwerpen en bouwen in een bepaalde stijl. Van 

12.30 - 14.15 uur bent u van harte welkom in de centrale hal van onze school! Na afloop van de bijeenkomst op maandag 9 decem-
ber wordt gestart met de voorbereiding van een expositie van de ontworpen creaties in onze school. De datum voor deze expositie 
zullen wij u meedelen zodra deze bekend is. 

Voor alle activiteiten geldt: u bent van harte welkom! 
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Op maandag 11 november zijn in de groepen 3B, 6/7 en 8  luizen/verse neten ontdekt. Op maandag 25 november  wordt daarom in de 
genoemde groepen een hercontrole gedaan. Omdat het luizenprobleem blijft bestaan, zullen we de controles in de groep intensiveren. 
Denkt u dan weer even aan de klipjes, strikjes, gel enz. In het haar, dat maakt het pluizen niet makkelijker. Bedankt namens de luizen-
pluizers.   

 

Denkt u aan 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. Van harte welkom! 

 

 

Bij deze herinneren we u eraan dat op woensdag 27 november er een inloopspreekuur van de GGD is. 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. 

Daarnaast biedt de GGD aan ouders de mogelijkheid om via WhatsApp vragen te stellen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u 
naar de bijlage. 

 

 

Denkt u eraan dat er woensdag 27 november is er een pietenochtend voor de groepen 1 en 2? 

En dat er op donderdag 28 november pietengym is voor de kinderen van de groepen 3 en 4 in de Pickerhal?  De kinderen mogen verkleed 
de pietengym volgen (houdt u er wel rekening mee dat de kleding goed ventileert en dat uw kind zich er goed in kan bewegen?).  

De overige gymlessen vinden gewoon volgens schema plaats. 

 

 

Woensdagmiddag 27 november gaan onze leerlingen weer de wijken in om oud papier op te halen. De op-
brengst van het oud papier komt ten goede aan alle leerlingen van het Sterrenpalet!  

Het geld dat hiermee wordt verdiend wordt deels besteed aan de schoolreisjes, speelattributen en andere acti-
viteiten. Dus hoe meer papier er ingezameld wordt, hoe meer de kinderen ervan kunnen profiteren.  

Helpt u ook mee de containers weer gevuld te krijgen? Dit kan door die ochtend mee te nemen en in de karren te zetten die aan de lin-
kerkant van school komen te staan. Vanaf 9 uur staan aan deze zijde de papiercontainers en dan mag u uw papier ook direct in de con-
tainer zetten. 

Wilt u daarnaast een steentje bijdragen en meehelpen, dan kunt u zich ook aanmelden via de Agenda van Mijn school. Uiteindelijk maken 
vele handen licht werk. We kunnen altijd hulp gebruiken. Bij voorbaat dank!  

 

 

Op maandagmorgen 2 december is er, van 8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop. Hiervoor bent u allemaal van harte 
uitgenodigd! Het zou leuk zijn om elkaar als ouders van de onderbouw en ouders van de bovenbouw rond de 
koffie/thee te ontmoeten. 

 

 

Op woensdagmiddag 11 december is het basketbaltoernooi. Van onze school doen er 9 teams aan mee. 

De kinderen die hieraan meedoen, mogen hun brood op school eten, daarna vertrekken we om 13.00 uur geza-
menlijk op de fiets. Tijdens het voetbaltoernooi krijgen de kinderen 1x iets te drinken. Het is handig om zelf ook 
nog iets te eten en/of drinken mee te nemen. Natuurlijk zijn er ook supporters nodig langs de lijn. Komt u ze 
aanmoedigen? 
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Wat zijn we blij dat Sint en zijn pieten weer in ons land zijn. En wat waren we helemaal blij toen we hoorden dat ze op 5 december bij 
ons op het Sterrenpalet komen.  

Op maandag 25 november mogen alle kinderen op school hun schoen zetten. Ook de peuters en de kinderen 
van de opvang. Dat wordt vast één grote verrassing. Van de leerkracht horen jullie hoe dat geregeld wordt.  

Op woensdag 27 november hebben de kleuters pietenmorgen. Ook de peuters en de kinderen van de opvang 
hebben dan hun eigen pietenmorgen. 

Op donderdag 28 november hebben de kinderen van groep 3 en 4 pietengym. En wie weet krijgen ze dan wel 
hun pietendiploma?  Groep 5 gaat die donderdag ’s middags gymmen. Ook zij zullen vast wel leuke kunstjes 

doen op de gymtoestellen. Groep 7 heeft die middag ook wel gym. 

Op 5 december mogen we de Goedheiligman verwelkomen op ons Sterrenpalet. De kinderen blijven die ochtend buiten. Op het school-
plein staat aangegeven waar de kinderen bij hun leerkracht mogen staan. En daarachter kunnen de ouders staan om te kijken hoe Sint 
en de pieten arriveren. Na de ontvangst op het schoolplein gaan we allemaal naar binnen. Daarna zal Sint met zijn pieten ’s morgens de 
kleutergroepen bezoeken. Eerst groep 0/1van juf Bea, dan groep 1-2 van juf Marit en daarna groep 2 van juf Trudy en Carolien. De ou-
ders mogen bij het bezoek van Sint aanwezig zijn in de kleuterklas. Helaas kunnen en mogen er geen jongere broertjes en zusjes bij aan-
wezig zijn. Ouders van de beide andere kleutergroepen waar Sint op dat moment niet is, kunnen als ze dat willen, in de hal koffie/thee 
drinken.  

Er zijn op 5 december 2 schoolfotografen aanwezig, om foto’s te maken. Ouders worden vriendelijk maar wel dringend verzocht zelf geen 
foto’s te maken. U kunt de foto’s na het sinterklaasfeest bewonderen op Mijn School. Sint bezoekt daarna groep 3 en 4. Hierbij zijn geen 
ouders aanwezig Groep 4 van Dinie/Micha en groep 4 van Audry/Wendy zitten dan bij elkaar. En hopelijk vinden Sint en zijn pieten ook 
nog tijd om de groepen 5 t/m 8 met een bezoek te vereren. Want ook voor hun is het Sinterklaasfeest pas compleet als Sint of de pieten 
in hun klas is/ zijn geweest.  

De exacte tijden waarop Sint in de kleuterklassen is, worden nog via Mijn School bekend gemaakt. De kleuters zijn om 12.00 uur vrij. 

We hopen dat het een fijn Sinterklaasfeest wordt voor groot en klein. We kijken er verlangend naar uit.  

 

Deze week is de schoolfotograaf heel druk geweest om iedereen zo mooi mogelijk op de foto te krijgen. Over een aantal weken krijgt u – 
via uw kind(eren) - een inlogcode mee naar huis waarmee u de foto’s kunt bestellen. 

 

Na het grote succes van de Wijkstartdag zijn Beweeg Wijs en het Sterrenpalet begonnen met het jaarpro-
gramma Eibergen. Dit jaarprogramma komt per kwartaal uit met tal van nieuwe activiteiten voor iedereen uit 
Eibergen! Hiervan hebben alle kinderen ook een flyer mee naar huis gekregen en de posters daarvan heeft u 
misschien ook wel op school zien hangen. De activiteiten worden aangeboden door Beweeg Wijs, het Sterren-
palet en de partners die meedoen. Zie ook de afbeeldingen voor een voorbeeldje.  

Mochten jullie (bijvoorbeeld als individu of vereniging) nu een ook een activiteit hebben die jullie extra willen 
promoten via het jaarprogramma? Laat dit dan weten via niels@beweegwijs.nl. De nieuwe poster komt uit in 
de week voor de kerstvakantie en is voor de maanden januari en februari 2020. 

Bovenstaand e-mailadres mag je ook gebruiken als je wil deelnemen aan een activiteit of nog vragen hebt. 

Als partner van het jaarprogramma organiseren we samen op zaterdag 6 juni 2020 voor de tweede keer de Wijkdag! Noteer deze datum 
alvast! 
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Heeft u de container al bij school zien staan? Hij staat aan de linkerzijde van het gebouw. 

Op de voorkant van de container staat vermeld 
wat er allemaal in de container mag: 

De school krijgt een vergoeding voor alle ingele-
verde textiel. Wij hopen dat u met ons mee-
spaart! 

 

De Kinderraad is weer bij elkaar geweest. Er zijn veel onderwerpen besproken zoals: de juniorcoaches bij Beweeg Wijs, de kettingen van 
de schommels die in het weekend hoog op worden gedraaid waardoor er na het weekend niet meer geschommeld kan worden, dat de 
gymlessen zo leuk zijn, maar soms eigenlijk te kort, de verkeersveiligheid rondom de school en nog veel meer schoolzaken! 

 

 

Deze week hebben de kinderen de volgende spellen gespeeld:   

• Groen: Monofling  

• Rood: Kopbal  

• Oranje: Verdedig de cadeau’s

 

Lesly (groep 1A) heeft afgelopen vorige week een zusje gekregen! Zij heet Bobbi. We zijn heel blij voor Lesly en zijn ouders. 
Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

 

In groep 1A verwelkomen we Isabeau, Sven en Lars. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel 
plezier bij ons op school! Hallo allemaal, 

 

 

 

 

 

 

 
U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

• Flyer GGD
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Hallo allemaal, 

Ik ben Floris ter Hedde. Ik 16 jaar en ik loop sinds 
vorige week dinsdag twee dagen per week stage in 
groep 2. Ik doe de opleiding onderwijsassistent aan 
het Graafschap College in 
Groenlo. Ik zit in het eerste jaar 
en dit is dus ook mijn eerste 
stageperiode!  

Buiten school voetbal ik bij FC 
Eibergen en vind ik het leuk om 
muziek te maken. Als ik mijn 
opleiding heb afgerond wil ik 
nog een HBO-studie gaan doen, 
ik wil namelijk psychologie 
gaan studeren. 

Floris Hedde 



Persbericht 21 november 2019 

 
-Deelnemers enthousiast over veelzijdige activiteiten- 

Op maandag 11 november is in Eibergen een nieuw project van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek bij IKC Het Sterrenpalet van start 
gegaan.  
Het project begon met een boeiende inleiding door architect Rob Klein Goldewijk van Raaklein, tevens betrokken bij de Historische Kring 
Eibergen. Met veel passie vertelde hij over zijn werk waarbij er aandacht was voor zijn persoonlijke voorkeuren, eigen creaties en de meer 
historische gebouwen die in Eibergen te zien zijn. De manier van bouwen is natuurlijk steeds sterk onderhevig aan innovatieve tech-
nieken waarbij duurzaamheid een steeds grotere rol krijgt. Ook ging Rob in op herbestemming van oude gebouwen, monumentaal erf-
goed, die daardoor bewaard blijven.  
 
Bezoek Museum De Scheper en Oude Mattheüs 
De week erop brachten de deelnemers een bezoek aan Museum De Scheper en de Oude Mattheüs. Achter het museum staat een oude 
boerderij die van een andere locatie afkomstig is. Bij de herbouw van dit historische gebouw was Klaas de Jonge betrokken. Hij gaf uitleg 
over het reilen en zeilen bij de herbouw. In de kerk ging Egbert Nauta in op de bouwgeschiedenis van dit prachtige gebouw.  
 
Wandeling en zelf ontwerpen 
Op maandag 25 november maken de wijkbewoners, grootouders en leerlingen een wandeling door Eibergen. Rob Klein Goldewijk stelde 
een route samen langs markante gebouwen. De laatste twee bijeenkomsten staan in het teken van zelf ontwerpen. Dit gebeurt o.l.v. 
beeldend kunstenaar Mirna Limon. De werken worden uiteindelijk geëxposeerd. Meer info hierover volgt t.z.t. 

Samenwerking 
Er wordt samengewerkt met Stichting Muziek en Kunstwijs Berkelland, de Historische Kring Eibergen, Museum De Scheper en Sociaal 
Cultureel Centrum De Huve.  
Bij het project, ‘Op onderzoek naar bouwstijlen’, wordt de focus gelegd op lokale (rijks)monumenten en hun specifieke kenmerken qua 
bouwstijl. Ook is er aandacht voor moderne architectuur. Naast de leerlingen van de groepen 6/7 en 7 en hun leerkrachten worden hierbij 
grootouders en oudere wijkbewoners betrokken.  
Meer info: https://www.sterrenpaletvco.nl/ 

Verbinden van generaties 
Het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek, een initiatief van negen Achterhoekse gemeenten en provincie, streeft naar bewustwording van 
de culturele identiteit van de regio. Daarnaast is het verbinden van generaties, jong en oud, en samen met cultuur en erfgoed bezig zijn 
(participatie) een belangrijk kerndoel binnen het pact.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek hebben 9 gemeenten in de Achterhoek de ambitie uitgesproken dat zij erfgoed, kunst en cul-
tuur steviger willen inzetten als pijler van de ruimtelijke en economische kwaliteit. 

 

 

 

 

Een oude wastobbe, te zien in de boerderij bij Museum De Scheper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Architect Rob Klein Gunnewiek vertelt met passie over zijn vak!   
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