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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Bij deze nodigen het team en het Beweeg 
Wijs-team u van harte uit om op maandag-
morgen 6 januari op school te komen om 
samen een kopje koffie/thee te drinken, 
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en 
om eventjes bij te praten, tijdens de nieuw-
jaarsinloop. U bent tussen 8.15 - 9.15 uur 
van harte welkom! De kinderen en de leer-
krachten zijn dan gewoon in hun eigen klas. 
Mocht u de leerkrachten ook een gelukkig 
nieuwjaar willen wensen, dan kan dat tij-
dens de inloop van 8.05 - 8.15 uur.  

Trouwens: In het kader van het Jaarpro-
gramma en omdat we ook graag ‘midden in 
de samenleving’ willen staan, zijn niet alleen 
ouders, maar is iedereen (grootouders, wijk-
bewoners, enz.) die hiervoor be-
langstelling heeft van 
harte welkom! 

Aansluitend aan de nieuwjaarsinloop organiseert Beweeg Wijs een wandelling!  Van 9.00 tot 10.00 uur verzorgt Lian Acda een wandel-
training van 9.00 tot 10.00 uur. 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).  Op deze manier willen wij iedereen in beweging brengen en mensen elkaar in de 
wijk op een sportieve en leuke manier elkaar laten ontmoeten. Doet u ook mee? Na afloop van staat er koffie/thee klaar voor de deelne-
mers. 

 

Tijdens de expositie Bouwstijlen/architectuur hebben wij het fustietijdschrift Samen Sterkt gepresenteerd.  

Een heel aantal ouders hebben het tijdschrift inmiddels gekocht tijdens de expositie of bij de kerstviering. Mocht u 
toch nog belangstelling hebben voor het tijdschrift, dan kunt u alsnog een exemplaar kopen. We bieden u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens de nieuwjaarsinloop op maandag 6 januari en de rest van de week (van 6 t/m 10 januari) kunt u 
hiervoor terecht in het kantoortje van Alieke. 

Het tijdschrift kost 5 euro (graag betalen met gepast geld). 



 

Onze leerlingen op school zijn luisvrij!  De volgende 
luizencontrole is op maandag 6 januari, 's ochtends vanaf 8:15 uur. 
Blijft u ondertussen alert en blijft u uw kind geregeld controleren, 
dan houden we onze school luisvrij. 

 

 

Met ingang van donderdag 9 januari gaan onderstaande wijzigin-

gen in. Verder hanteren we gewoon de “oude’ gymtijden. 

Donderdag Pickerhal : A  (achterste zaal) 

Groep 6        08.15 - 9.00           

Groep 4-5        09.00 - 9.45    

Groep 3B/3A 09.45 - 10.30   

Groep 5    10.45-11.30    

Groep 4        11.45 - 12.30     

Groep 3A/3B  12.45 - 13.30                       

Groep 6/7     13.30 - 14.15  

 

Vrijdagmorgen  aan de Klaashofweg: (speellokaal)  

Groep 2        08.30 – 9.15                     

Groep 1        09.15 - 10.00                  

Groep 1/2    10.15 - 11.00   

Groep 0/1     11.00 – 11.45 

 

 

Na bijna 10 jaar op eerst de Willem Sluiterschool en daarna op het 
Sterrenpalet gewerkt te hebben, wordt Mark conciërge op een 
andere school, de Stegemanschool in Winterswijk, waar hij sinds 
een tijdje ook woont.  

Op vrijdag 10 januari ne-
men we afscheid van 
hem. Mocht u hem ook de 
hand willen schudden, 
dan kan dat vanaf 11.45 
uur en vanaf 14.00 uur, 
waarbij er ook een kopje 
koffie/thee voor u klaar 

staat. 

 

 

Het eerstkomende info-uurtje op 16 januari wilden wij in het te-
ken stellen van de Voorleesdagen, die een week later beginnen. 
Alleen kon de persoon die we daarvoor op het oog hadden niet op 
die avond. Daarom is het info-uur verzet naar de eerste dag van 
de Voorleesdagen, woensdag 22 januari.  

Graag nodigen wij u uit voor het info-uur ‘Voorlezen maakt je leu-
ker’ op woensdag 22 januari van 19.30 - 20.30 uur.  

Rianne van Eijnatten, Consulent Educatie Jeugd van de Bibliotheek 
Oost-Achterhoek, komt ons die avond informatie geven. Deze gaat 
over boeken, lezen en voorlezen voor ouders van kinderen van 4 
tot 12 jaar. Met veel boeken- en voorleestips.  

Rianne zal u onder andere vertellen over: het belang en effect van 
geregeld (voor)lezen; het kiezen van het juiste boek; hoe je kunt 
voorlezen; en hoe je het lezen kunt stimuleren. 

We hopen op jullie komst! Het is fijn als jullie je willen aanmelden 
in de Agenda voor deze avond, zodat wij weten hoeveel koffie en 
thee we klaar zullen zetten. Van harte welkom! 

 

 

Op woensdag 29 januari a.s., van 9.00-11.00 uur en ‘s avonds van 
19.00 –21.00 uur houdt onze school open huis voor ouders van 
een kind dat dit schooljaar 4 jaar zal worden. We hopen dat veel 
ouders een kijkje komen nemen op onze school. Mocht u mensen 
kennen in uw omgeving die hiervoor in aanmerking komen, dan 
zou u hen hierop kunnen attenderen. Ook kunt u voor hen een 
informatietas meenemen van onze school. Deze tas kunt u opha-
len bij Ineke of bij Mark/Marita. Naast dit open huis kunnen ou-
ders uiteraard ook op een ander tijdstip de school bezoeken. Wel 
vinden we het fijn dat daarvoor een afspraak gemaakt wordt. Dat 
kan bij Ineke (06-12643247 / i.neerhof@vco-oostnederland.nl).  

 

 

Woensdag 29 januari staan de oud papier-containers weer op het 
schoolplein.  Helpt u ook dit keer mee om de container goed ge-
vuld te krijgen? 

Alvast bedankt! 

 

 

U heeft het misschien al gehoord of gelezen: op 30 en 31 januari 
2020 is er weer een Landelijke Staking, deze keer twee dagen ach-
ter elkaar. De vakbonden roepen alle leden uit het basisonderwijs 
op om het werk dan neer te leggen. Voor minder werkdruk, vol-
doende collega’s en een fatsoenlijk salaris. Met de nadruk op 
structurele oplossingen, omdat die er, ondanks de nieuwe cao, nog 
niet zijn. Iedere leerkracht maakt persoonlijk de keuze om wel of 
niet te staken. Voor de staking in januari hebben onze personeels-
leden die keuze zoveel gemaakt. Een aantal maakt gebruik van 
het stakingsrecht. Dat betekent dat we mogelijk niet alle groepen 
les kunnen geven die dagen. Voor de groepen t/m 5 zijn er vol-
doende leerkrachten beschikbaar, dus hun lessen gaan in ieder 
geval gewoon door. Voor de groepen 6 t/m 8 is dat nu nog niet 
duidelijk. Ondanks dat het dat nog niet is, schrijf ik er toch vast 
een stukje over, zodat u de stand van zaken op dit moment weet. 
Zodra wij weten hoe de invulling van die dag voor de groepen 6   
t/m 8 wordt, hoort u dat!  
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Mad Science heeft genoeg aanmeldingen ontvangen om de na-
schoolse wetenschap- en techniekcursus op het Sterrenpalet 
plaats te laten vinden. De data hiervoor zijn: 9, 16 en 23 januari, 
en 6, 13 en 20 februari. De starttijd is 14.30 uur.  

Voor de groepen 3 t/m 8 geldt: aanmelden is nog mogelijk tot 31 
december!  

 

 

Een verkeersveilige schoolomgeving waar iedere leerling vol zelf-
vertrouwen en zonder gevaren naar school kan gaan. Het klinkt 
heel mooi. De praktijk is echter vaak anders. Auto’s staan op de 
stoep geparkeerd of stoppen op straat om kinderen snel uit te 
laten stappen. Er zijn gevaarlijke kruispunten of onveilige over-
steekplaatsen. Allemaal factoren die van invloed zijn op een 
veilige school-thuis route en het haal-breng gedag van ouders. 

Wij helpen u graag met het realiseren van een verkeersveilige 
schoolomgeving. Daarom hebben wij onze verkeersregels opge-
steld. U kunt ze nog eens nalezen op het prikbord op Mijn 
School. Als wij ons gezamenlijk aan de afgesproken regels hou-
den, komt dat ten goede aan ieders veiligheid. Gelukkig gaat het 
heel vaak goed, maar voor die momenten dat het iets minder 
gaat, willen wij u eraan herinneren dat wij hier samen aan moe-

ten blijven werken. 

Deze week hebben de kinderen de volgende spellen gespeeld:  

• Geel: verspringen 

• Rood: rond het veld   

• Oranje: ziekenhuistikkertje 
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Beweeg Wijs Eibergen presen-
teert een nieuw programma 
met tal van nieuwe activiteiten 
voor iedereen uit Eibergen! De 
complete flyer vindt u terug 
onder Documenten op Mijn 
School. De activiteiten worden 
aangeboden door Beweeg Wijs, 
het Sterrenpalet en de partners 
die meedoen.  

Mocht je willen deelnemen aan 
een activiteit of nog vragen 
hebben dan kun je dit laten 
weten via niels@beweegwijs.nl 

 

 

 

Wil jij dit schooljaar wel wekelijks in een team sporten bij een 
club? Maar wil je niet elke week dezelfde sport beoefenen? Heb 
jij nog niet DE sport gevonden die bij jou past? Maar vind je het 
wel leuk om samen met andere kinderen uit de buurt actief 
bezig te zijn, leuke plekken te bezoeken, te sporten en bewegen 
en nieuwe dingen uit te proberen? Meld je dan aan voor de 
pleinclub en samen denken jullie als team mee over de be-
weegactiviteiten en sporten die aan bod komen in het pro-
gramma! 

Iedere donderdagmiddag is er een pleinclub in en om het Ster-
renpalet onder leiding van Beweeg Wijs past dit bij uw kind, 
geef hem/haar dan snel op, er is plaats voor 15 kinderen! 

Aanmelden kan via dennis@beweegwijs.nl of 
koen.konniger@student.graafschapcollege.nl 

  

Voor wie: leerlingen van groep 3 t/m 8 

Kosten: 1,50 euro per keer (6 euro per maand) 

Tijd: 14:20-15:20 uur 

Verzamelplaats: Blauwe bankjes in school, ouders krijgen we-
kelijks bericht via de app. Het staat onder professionele bege-
leiding van Dennis Jolink van Beweeg Wijs, en Koen Konniger 
student Graafschap College Sport en Bewegen. 

 

 

. 
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Via deze weg willen we de ouders die de school hebben versierd met Sinterklaas en kerst heel hartelijk bedanken! Dankzij jullie inzet zag 
ons gebouw er indrukwekkend prachtig uit!  

Ook het plein zag er met het kerstfeest gewéldig uit. Afgelopen zaterdag heeft de pleincommissie dit met een heel aantal ouders hele-
maal netjes gemaakt. Daarnaast zijn die ochtend alle materialen van het speellokaal naar de Klaashofweg verhuisd door dezelfde groep 
mensen. Woensdagmiddag zijn ook een heel aantal ouders druk geweest om een fantastische kerstsfeer te creëren tijdens het kerst-
feest. Allemaal héél erg bedankt!  

 

 

Wij kijken terug op een goede kerstviering, waarbij ook ontmoeting en gezelligheid onder het genot van 

de koffie en thee een plek had. Allemaal heel hartelijk bedankt voor uw komst! 

Ook willen wij iedereen die heeft meegeholpen (ook het spontane gelegenheidsorkest) heel hartelijk 

bedanken voor zijn/haar inzet! 

 

Vandaag hebben een heel aantal grootouders kniepertjes gebakken voor de hele school. Wat ruikt 
de school heerlijk en wat hebben de kinderen genoten van deze lekkernij. Iedereen die heeft 
meegholpen, willen wij heel hartelijk bedanken! 

 

 

 

Afgelopen maandag was de opening van de expositie van ons project Bouwstijlen/architectuur waar de groepen 6/7 en 7 samen met 
opa’s en oma’s en wijkbewoners aan hebben gewerkt. 

Wat was het leuk dat er zoveel belangstellenden hierbij aanwezig waren! Mocht u nog belangstelling hebben voor deze expositie, hij is 
nog te bezichtigen tot en met vrijdag 10 januari. De gemaakte kunstwerken zijn te bewonderen op de trap in onze centrale hal en ieder-
een is van harte welkom om de expositie te komen bekijken. 

Tijdens de expositie hebben wij tevens ons fusietijdschrift “Samen Sterk” gepresenteerd. De eerste exemplaren zijn in ontvangst geno-
men door de drie oud-directeuren Albert Droppers (3-Sprong), Ageeth Reitsma (Julianaschool) en Willem Brons (Willem Sluiterschool). 

Dit leverde een aantal leuke krantenberichten op: 
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Groep 4 van het Sterrenpalet op kerstmiddag van de PCOB 

Enkele weken geleden heeft Aafke Blok, voorzitter van de PCOB gevraagd of de kinderen 
van groep 4 enkele kerstliederen wilden zingen tijdens het kerstfeest van de leden van de 
PCOB (prot. chr. ouderen bond). Nou, reken maar. De kinderen waren direct enthousiast. 
En zo werden er naast de twee liedjes van het school kerstfeest ook nog 6 andere kerst-
liedjes ingestudeerd. En woensdagmiddag was het dan zover.  De kinderen zongen liedjes 
als: Midden in de winternacht en Kling klokjes klingelingeling. En dat deden ze geweldig 
goed. Als echte artiesten stonden ze op het podium. Twee liederen werden gezongen in 
samenzang met de ouderen. En bij het lied over de herders hadden we een solist. Bij het 
lied van de wijzen hadden we een drietal wijzen dat zong en zelfs het couplet van koning 
Herodes werd solo gezongen. De mensen in de zaal hebben genoten. Ten slotte was er 
een 57-jarig bruidspaar in de zaal. Dat bruidspaar werd door de aanwezigen toe gezon-
gen. Het paar was helemaal verrast dat zelfs de kinderen het iets bewerkte lied mee 
zongen. Ja, ja en de kinderen maar glunderen dat ze het bruidspaar zo konden toezingen. 
Het was een echt kerstfeest, waar iedereen (groot en klein) samen kon genieten van de mooie liedjes.  

 

  We kunnen terugkijken op een succesvol basketbaltoernooi van het Sterrenpalet! Alle teams hebben hun 
uiterste best gedaan en wij zijn zeer trots op de resultaten die zij hebben neergezet! Alle coaches en toe-

schouwers hartelijk bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 9 december begonnen de kinderen van de peutergroep en de kinderen uit groep 1a en 2a met een leuke ochtend. In ge-
mengde groepjes deden ze allerlei spelletjes in het thema kerst en winter.  
Deze ochtend was een opdracht van 2 studenten van het Graafschapcollege die een module over Intergrale Kindcentra hadden gevolgd. 
Zij hadden als opdracht om activiteiten te ontwerpen en aan te passen zodat ze leuk waren voor zowel peuters al groep 2 kinderen. Het 
was een zeer geslaagde ochtend. We kunnen dus wel zeggen dat de opdracht goed is uitgevoerd.  

 

Op dinsdagavond 24 december vieren we met de kinderen weer het kerstfeest in de kerk. De laatste jaren zien we veel jonge kinderen bij 
het kinderkerstfeest. Daarom hebben we de liedjes en het Bijbelverhaal afgestemd op kinderen tot ongeveer 8 jaar. Dat betekent niet 
dat er voor oudere kinderen niks te beleven valt! Het kinderkerstfeest is voor het hele gezin!  

De jongeren van Gôh?!, het jeugdwerk en Henny Tuut hebben een leuke, korte dienst voorbereid: het kerstverhaal wordt verteld, we zin-
gen en we maken muziek! Na afloop is er ranja, chocomel en een traktatie. Iedereen is van harte welkom om 19.00 uur in De Oude Mat-
theüs (t.o. de Huve). Tot dan! 

 NUMMER 8 



 

 

 

 

 
U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

• poster jaarprogramma Beweeg Wijs
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Na de kerstvakantie verwelkomen we een heel aantal nieuwe 
leerlingen: in groep 2 Justin, in groep 3A Brigita, in groep 3B Vajèn, 
in groep 4 Elin en in groep 4-5 Elena. 

Allemaal van harte welkom op het Sterrenpalet en heel veel ple-
zier bij ons op school! 

 

Na de kerstvakantie start ook de nieuwe kleutergroep. Lieke, 
Isabeau, Sven, Quin, Tygo, Lars en Jill beginnen in deze groep, 
waarna er elke keer kin-
deren bij komen tot een 
aantal van ongeveer 20 
kinderen. Hoe fijn is het 
om juist als startende 
basisschoolleerling alle 
aandacht te krijgen in een 
kleinere groep.   

Wij wensen de jongste 
kleuters heel veel plezier met juf Sanne (van 
maandag t/m woensdag) en juf Henriëtte  (op donderdag en vrij-
dag). 

Bij de opvang verwelkomen we Amy en bij de peutergroep komen 
Mike, Mila en Max dagjes spelen. Wij wensen jullie een heel fijne 
speel- en leertijd toe!  

 

Welkom terug heten we juf Naomi en juf Joyce! Zij komen allebei 
terug van hun zwangerschapsverlof. Naomi werkt dan op de 
dinsdag in groep 4/5 en Joyce van maandag t/m woensdag in 
groep 6/7. Weer heel veel succes en plezier gewenst!  

 

Na een ziekteperiode van een aantal weken hopen juf Trudie en 
juf Rieke  na de kerstvakantie weer te beginnen met hun werk. 
Daar zijn we heel blij mee! 

 

Na de kerstvakantie nemen wij afscheid van Meike en Finn.  Zij 
verhuizen naar Lichtenvoorde. We wensen Meike, Finn en hun ou-
ders een heel fijne en goede tijd op hun nieuwe school! 

 

 

Afgelopen week is juf Dinie oma geworden van een kleinzoon: Ty-
cho. Dinie en Appie, van harte gefeliciteerd met de geboorte van 
jullie kleinzoon! 

 

 

Juf Dinie is nu niet meer “volgewassen”. Zij is nu oma. 

 

 

Vandaag sluiten we voor twee weken de deuren van school. We 
wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe.  We hopen elkaar in 
goede gezondheid op maandag 6 januari te ontmoeten! 

De op de foto getoonde voorwerpen zijn deze week gevonden. 
De spullen kunnen opgehaald worden bij Marita. Graag binnen 
twee weken (gerekend vanaf de kerstvakantie), omdat het niet 
te doen is om alle gevonden voorwerpen langer te bewaren. 

 

 



 

Deze weken herinneren ons erg aan vorig jaar. Het is een jaar geleden dat we verhuisden van de oude locaties naar onze nieuwe locatie. 
Een gebeurtenis om nooit meer te vergeten, waarschijnlijk ook voor de kinderen en u niet. Nog elke dag genieten we van het samen zijn 
en samen werken in ons prachtige gebouw en op ons unieke schoolplein! En dat zal ook vast zo blijven.  

Ook is het een jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van meester Niels. Het is onwerkelijk dat hij al een jaar niet meer bij ons is. 
Zijn tekst was “The show must go on’. Daar zorgen we voor. Maar soms staan we, met onze warme herinneringen aan hem, stil bij het 
gemis. Daarom vinden we het fijn dat daar een plekje voor is in ons gebouw, de meesten zullen het vast wel eens hebben gezien. “Hij 
hoort erbij”, zoals één van de collega’s zei. De plek werd  alleen best groot met alle herinneringen die we hadden verzameld. Terwijl Niels 
hield van een bescheiden plek. Daarom hebben we ook letterlijk een meer bescheiden plekje gemaakt voor de herinneringen, waar wie 
dat wil soms even bij stil kan staan. Uiteraard denken we in deze tijd, waarin herinneringen zo confronterend kunnen zijn, ook weer aan 
Marieke en Vigo en de verdere familie. En wensen hen Sterkte in alle momenten van gemis!  Daarbij willen we iedereen die te maken 
heeft met gemis en/of verdriet tijdens de feestdagen veel kracht toewensen. 
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