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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 



 

In de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over het Project bouwstijlen/architectuur waar de groepen 6/7 en 7 samen met opa’s 
en oma’s en wijkbewoners aan werken. Dit project wordt afgesloten met een expositie. Deze wordt op maandag 16 december om half 2 
geopend en vindt plaats in de hal van onze school. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! 

Op de expositie vindt u door leerlingen en andere belangstellenden gemaakte kunstwerken. 

Tijdens deze expositie willen wij tevens van de gelegenheid gebruik maken ons fusietijdschrift te presente-
ren. In dit tijdschrift blikken wij terug op de fusie, de verbouwing, verhuizing en opening, maar kijken we ook 
terug naar de drie scholen waaruit het Sterrenpalet is ontstaan. 

Een heel aantal ouders heeft al aangegeven belangstelling te hebben voor dit tijdschrift. U kunt het op 
maandag 16 december ophalen tegen betaling van 5 euro (alleen gepast geld). 

Mirjam en Tineke zullen die middag in de centrale hal aanwezig zijn om het tijdschrift te verkopen. Daar-
naast bieden wij u de mogelijkheid het tijdschrift op woensdag 18 december, voorafgaand aan de kerstvie-
ring, te kopen. 

 

 

 

In januari start de nieuwe instroomgroep. Na veel wikken en wegen hebben we toch besloten dat deze groep in het speellokaal hun plek 
zal krijgen. We hebben de voorkeur gegeven aan alle schoolgroepen onder één dak te houden. Daarbij is er een oplossing voor een speel-
lokaal dichtbij. Die gaan we namelijk voor de vrijdagmorgen creëren in het grootste lokaal aan de Klaashofweg. We maken daar gebruik 
van flexibele materialen, waardoor de ruimte zowel als speellokaal als bso-lokaal te gebruiken is. Een bijkomend voordeel is dat het lo-
kaal zelfs ruimer is dan het huidige speellokaal en de maatregelen in het lokaal voldoen aan de eisen (zoals afgeschermde verwarmings-
elementen). Bovendien is er een berging in het lokaal, de ruimte die voorheen de slaapkamer van de kinderopvang was. Al het nodige is 
beschikbaar en de afstand tot de Klaashofweg is ook klein (ondanks dat het jammer is dat er wel een klein stukje gelopen moet worden). 
In de komende weken worden de materialen van het speellokaal verhuisd naar de Klaashofweg en wordt het speellokaal ingericht als 
kleuterlokaal. Op maandag 6 januari start de instroomgroep. Leuk om de kinderen van deze groep in het nieuwe lokaal te kunnen ver-
welkomen!   

 

 

Ondanks veelvuldige herhaling van de verkeersafspraken komen er signalen van ouders en zelfs ook buurtbewoners die zich zorgen  
maken over de verkeersveiligheid van de kinderen rond ons gebouw. Het blijkt dat niet iedereen zich altijd houdt aan afspraken, waar-
door er onveilige situaties ontstaan. Daarom willen we opnieuw uw aandacht vragen voor het volgende:  

• Wilt u uw auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplekken? Het fijnste is als u een plekje zoekt (als u daarvoor in de gelegen-

heid bent) buiten de Prins Bernhardstraat. Dat is ook de reden dat het aantal parkeerplaatsen bij het gebouw zelf beperkt is gehou-
den. Hoe minder auto’s er rond het gebouw komen, hoe veiliger het in de schoolomgeving is en blijft.  

• Wilt u voor het uitzetten van uw kind(eren) de kiss- en ride-zone gebruiken? Als u op andere plekken in de straat stil staat en uw 

kinderen daar uit de auto laat, belemmert dat de doorgang voor anderen met alle gevolgen van dien.  

• Wilt u ervoor zorgen dat de verlichting van de fiets van uw kind het doet? Kinderen zijn anders niet goed zichtbaar in het schemer 

waar we nu ‘s morgens weer mee te maken hebben.  

Meer dan u erop wijzen kunnen wij niet. Maar we hopen dat u begrijpt dat we deze stukjes schrijven 
voor de veiligheid van ieder kind! Zelf hebben wij (Ineke schrijft dit) het in de afgelopen week thuis mee-
gemaakt, dat onze dochter bijna onder een auto kwam, gelukkig alleen een tik van de auto kreeg, omdat 
een ouder zich op dat moment niet aan de verkeersafspraken van school hield. Wat schrokken we en de 
andere ouder net zo! Wat zou het fijn zijn als dit rond het Sterrenpalet voorkomen wordt en dat we hier 
samen onze verantwoordelijkheid voor nemen.  
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We zijn bijna luisvrij! Komende maandag vindt er nog een hercon-
trole plaats in groep 3B, waar bij de laatste controle nog enkele 
neten gevonden zijn. Met betreffende ouders werken we samen om 
ook daar helemaal vanaf te komen. Bedankt voor de prettige sa-
menwerking! Na de kerstvakantie, op maandag 6 januari, is er weer 
de algemene luizencontrole in alle groepen. 

 

 

Heeft u de zonnepanelen op ons dak al gezien? Hieruit blijkt: Onze 
school wordt steeds duurzamer. 

Bedankt voor het rekening houden met de werkzaamheden in de 
afgelopen weken!  

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande tekst verschijnt deze week in de krant: 

Rectificatie oud papier Sterrenpalet 

Afgelopen woensdag hebben de kinderen van onze school oud pa-
pier opgehaald in de wijk om de school heen en in het Simmelink. 
Zij bezochten de straten waar zij reeds eerder die week een briefje 
in de brievenbus hebben gedaan. Op de afvalkalender van de ge-
meente staat dat we in héél Eibergen oud papier ophalen. Dit is niet 
correct gepubliceerd door de gemeente. En tevens niet haalbaar 
voor onze leerlingen. Wel kon men oud papier brengen die dag aan 
de Prins Bernardstraat. Wij vinden het vervelend dat dit zo gelopen 
is en dat er inwoners van Eibergen gemeend hebben dat we die dag 
hun straat zouden bezoeken. 

De ouderraad 

 

 

Het Sterrenpalet heeft zich aangemeld voor de actie “Schoon belo-
nen” van de Gemeente Berkelland. Samen met sportverenigingen en 
scholen pakt de gemeente het zwerfafval in Berkelland aan. 

De sportverenigingen en scholen leveren hun plastic, metaal en 
drankenkartons (PMD) gescheiden in en houden de openbare ruim-
te rondom hun school of verenigingslocatie schoon.  

Iedere volle container met PMD-afval levert geld op. Als er rond de 
omgeving van onze school zichtbaar geen zwerfafval aanwezig is, 
verdubbelt de gemeente de beloning. De beloning moet worden 
ingezet voor bijvoorbeeld de aanschaf van 
nieuwe materialen. 

Aan het eind van het jaar maakt de ge-
meente de eindstand op en in februari zal 
de uitbetaling plaatsvinden. 

Helpt u mee de omgeving rondom onze 
school schoon te houden? Alvast bedankt! 
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Voor de kerstviering op woensdag 18 
december zijn wij nog op zoek naar 
lichtslangen. Hebt u thuis nog het een 
en ander wat we mogen lenen of ge-
bruiken, graag! 

 

Zoals u al heeft kunnen lezen, zal de kerstviering dit jaar plaats-
vinden op woensdag 18 december van 18.30 uur tot 19.30 uur, op 
onze school. We herhalen nog even de planning: 

• 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 alle kinderen naar buiten voor 

de afsluiting van het kerstfeest, waarbij u van harte wordt 
uitgenodigd.  

• Na de viering is er voor de kinderen chocolademelk/ranja met 

iets lekkers. 

• De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan na de afsluiting eerst 

naar de eigen klas. Hier kunnen de ouders de kinderen ophalen. 
Daarna kunnen de kinderen ook wat drinken en lekkers halen 
samen met hun ouders*. 

 *i.v.m. met het aantal mensen op het plein hebben we gekozen om de 

kerstviering alleen voor de gezinnen van de school te houden, dus ouders/

verzorgers, broers en zussen  

Een uitnodiging voor de kerstviering vindt u onder Documenten op 
Mijn School 

De informatie met betrekking tot de kerstviering voor de opvang 
en de peuters zal met u worden gedeeld via het ouderportaal. 

 

 

 

 

 

 



 

Komende maandag, 9 december, komt Mad Science bij de groepen (vanaf 1-2) een spannende wetenschap & 
techniekshow verzorgen bij ons op school! Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de 
naschoolse wetenschap & techniekcursus. De kinderen kunnen tijdens 6 bijeenkomsten aan de slag met tallo-
ze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen 
en stimuleren een onderzoekende leerhouding. Leer alles over het laboratorium, moleculen en maak chemi-
sche reacties. Daarnaast ga je op ontdekkingstocht door de ruimte, leeralles over ruimtetechnologie en lan-
ceer een raket! Kinderen leren op deze manier over wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de we-
reld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardig-
heden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen een pakketje en informatie mee naar huis om thuis 
verder te leren en te experimenteren. De activiteiten vinden plaats op school. Voor opgave voor de cursus 
krijgen alle kinderen na de workshop maandag een brief mee naar huis. 

 

 

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 gezamenlijk 
op de fiets. Tijdens het voetbaltoernooi krijgen de kinderen 1 keer 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? 

 

 

Vrijdag 20 december begint de kerstvakantie. Voor de groepen en 1 en 2 begint deze om 12 uur en voor de overige groepen om 14.15 
uur. De kerstvakantie is van 23 december t/m 3 januari. 

 

 

Vorige week was er de spannende finale van onze jaarlijkse voorleeswedstrijd. Alle 
jongens en meisjes hebben prachtig voorgelezen en dus stond de jury voor een moei-
lijk taak. Toch kwam er uit elke groep een winnaar, dit zijn ze: 

Groep 4: Noa 

Groep 5: Silke 

Groep 6: Danischa 

Groep 7: Wessel 

Groep 8: Teun 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Als schoolwinnaar kwam Teun uit de bus. Hij gaat onze school vertegenwoordigen in 
de volgende ronde van de voorleeswedstrijd. Teun, veel succes!  

 

 

Maandag 2 december was de koffie-inloop. Het was leuk dat er opnieuw een tafel vol mensen was. Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee was er even tijd om gezellig bij te praten. 

Bij deze nodigen wij u van harte uit om op maandagmorgen 6 januari op school te komen voor de nieuwjaarsinloop 
van 8.15-9.15 uur, om samen een kopje koffie/thee te drinken, elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en om 
even bij te praten. De leerkrachten zijn in de klassen. 
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De kinderen van de groepen 1 en 2 Pietengym gehad. Het was weer een superleu-
ke middag en wij zijn heel blij te kunnen melden dat alle leerlingen geslaagd zijn 
voor hun pietendiploma!  

De groepen 1, 1/2 en 2 gingen in groepjes pepernoten bakken en sjoelen, pie-
tengymen, mutsen maken, pieten tekenen, spelletjes doen en schminken. De peu-
ters gingen pepernoten bakken. Een heerlijk feestje en er kwam zelfs nog een ech-
te Piet!! Super! Iedereen die geholpen heeft, bedankt! 

 

 

Wat een ontdekking dat daar een Piet op de boomstam zit. Kinderen die al vroeg op school kwamen, stonden echt versteld. Wat doet die 
Piet daar dan?  De kinderen konden niet begrijpen, dat Piet er niet gewoon vanaf springt. Dus werden alle hulptroepen ingeschakeld. 
Twee Pieten deden hun uiterste best om samen met de kinderen een bezem, blokken, kleuterfietsen en zelfs de trap in te schakelen om 
daarmee Piet te bevrijden van zijn koude, hoge plek. Maar niets hielp. Hij durfde er echt niet vanaf. Toen kwam zelfs een motoragent 
even polshoogte nemen. Maar die deed ook niets om Piet te helpen. Toen kwam een meisje uit groep 3 met de oplossing: gewoon de 
brandweer bellen. En dat hebben we toen maar gedaan. Gelukkig hoefden we daar niet lang op te wachten. En wie kwam daar ook mee 
aan: Sint en nog eens twee pieten. Wat een sensatie. Op zoveel plekken viel wat te zien en te beleven. Gelukkig konden de twee brand-
weermannen (het leek wel of het bekenden waren) Piet bevrijden van zijn eenzame hoogte. Wat was Piet blij dat hij weer grond onder 
zijn voeten had. En Sinterklaas was heel blij dat het allemaal goed afliep. Sint was helemaal onder de indruk van ons fantastisch mooie 

schoolgebouw.  

Hij heeft hier maar wat graag samen met de kinderen zijn verjaardag gevierd. En de kin-
deren hebben Sint laten zien, hoe blij ze waren dat Sinterklaas op onze school kwam. Ze 
hebben hun best gedaan met liedjes, dansjes en kunstjes. Sinterklaas en de pieten heb-
ben er volop van genoten.  De judopiet deed zelfs mee met judo en de danspiet deed ook 
haar dansjes. Maar er waren ook twee pieten die nog niet zo goed konden lezen. Want bij 
het uitdelen van de cadeautjes dachten ze dat er steeds op stond: Dit cadeautje is voor 
Piet. Nou, mooi niet. De kinderen waren maar wat blij met hun cadeautjes. En dat lieten 
ze ook maar wat graag horen. Sinterklaas en alle pieten: bedankt dat jullie er voor ons 
zo’n echt feest van hebben gemaakt. En alle hulppieten….. ook reuze bedankt. 

 

Er zijn heel veel foto’s gemaakt. Deze zullen wij verzamelen en hiervoor ontvangt u, via 
Mijn School, een aparte link naar een foto-album waaruit u de foto’s kunt downloaden. 

 

 

Met hulp van een aantal ouders en met name van de kinderen uit groep 7 en 8 is het ook dit keer gelukt om de oud papier container 
weer goed gevuld te krijgen.  

Allemaal heel hartelijk bedankt! 

De volgende container komt op woensdag 29 januari. 

 

 

Sep en Loek (opvang) hebben twee weken geleden een broertje gekregen! Hij heet Faas. We zijn heel blij voor Sep, 
Loek en hun ouders. Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

 

In groep 1A verwelkomen we Tygo.   

Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op school!  
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U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

• Uitnodiging expositie

• Uitnodiging kerstviering
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Beste ouders, 

Sinds een paar maanden ben ik regelmatig te vinden op het Ster-
renpalet en na de kerstvakantie mag ik samen met Sanne de 
nieuwe instroomgroep begeleiden. Omdat ik een nieuw gezicht 
ben, zal ik wat over mezelf vertellen. 

Ik heb de opleiding voor kleuterleidsters gedaan en ongeveer 8 
jaar leiding gegeven aan een groep 1-2. Vervolgens ben ik steeds 
een groep hoger gegaan, waardoor ik ervaring heb opgedaan t/m 
groep 5. Op dit moment geef ik extra begeleiding aan leerlingen 
op een andere school, op maandag en dinsdag. Wat heerlijk om 
dit te mogen combineren met een groep 0 op donderdag en vrij-
dag. 

Sanne en ik zijn alle voorbereidingen aan het treffen om ervoor te 
zorgen dat de kinderen die nét op school komen bij ons een veili-
ge haven treffen waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. 

Hele fijne feestdagen toegewenst en we zien elkaar in 2020. 

Met vriendelijke groet, 

Henriëtte Hollink 

 

Hallo allemaal,  

Ik ben “meester Dennis” 35 jaar jong en woonachtig 
in Zutphen. Samen met mijn vriendin Ingrid heb ik 3 
prachtige zonen: Mart (bijna 5), Noud (bijna 3) en Ties 
(4 maanden). 

In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met ons gezin op pad, doen we 
uiteraard leuke spelletjes en speel ik waterpolo. 
Iedere week ben ik als Beweeg Wijs speelbegeleider op donderdag-
middag aanwezig op jullie mooie schoolplein om het programma 
voor “pleinclub de Sterren” van Beweeg Wijs vorm te geven.  

Ik heb er elke week weer erg veel zin in! Het geven van lessen bewe-
gingsonderwijs is wat ik al bijna 10 jaar met heel veel plezier doe.  

Wil je mij volgen dan kan dat op twitter https://twitter.com/
Dennis_BWijs en uiteraard zijn we te vinden op facebook via https://
www.facebook.com/beweegwijs/ en op www.beweegwijs.nl  

Dennis Jolink 

https://twitter.com/Dennis_BWijs
https://twitter.com/Dennis_BWijs
https://www.facebook.com/beweegwijs/
https://www.facebook.com/beweegwijs/
http://www.beweegwijs.nl/


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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