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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Graag nodigen wij u uit voor het info-uur 
“Voorlezen maakt je leuker” 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 over 
boeken, lezen en voorlezen voor ouders van 
kinderen van 4 tot 12 jaar, zo belangrijk! Zij 
zal dan ook veel boeken- en voorleestips 
geven. 

We hopen op jullie komst! Het is fijn als u 
zich wilt aanmelden in de Agenda voor deze 
avond, zodat wij weten hoeveel koffie en 
thee we klaar zullen zetten. Van harte wel-
kom! 

Er zijn afgelopen week verse neten ontdekt in groep 4/5. Verder is de hele school luisvrij, is uit de luizencontrole van 
afgelopen maandag gebleken! Dankzij de inzet van heel veel luizenpluizers en een strakke organisatie, was om 9.30 
uur de hele school gecontroleerd! Luizenpluizers, bedankt!  

Maandag 13 januari vindt er een hercontrole plaats in groep 4/5.  

 

Beweeg Wijs Eibergen organiseert dinsdag 21 januari van 15.00-16.00 uur een uurtje Tikspelen en levend ganzenbord. Dit is een activiteit 
voor alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 uit Eibergen! Deelname is gratis. 

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

mailto:niels@beweegwijs.nl


 

Zoals u al heeft kunnen lezen houden we op woensdag 29 januari 
a.s., van 9.00-11.00 uur en ‘s avonds van 19.00–21.00 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.  

Naast dit open huis kunnen ouders 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! 

 

 

Op de website https://preventieplatformjeugd.nl/ vindt u allerlei 
handige tip over gezond en veilig opgroeien van kinderen en jonge-
ren. Het Preventie Platform Jeugd biedt trainingen, cursussen en 
bijeenkomsten aan voor kinderen, ouders, opvoeders en professio-
nals in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winters-
wijk. Denk hierbij aan een weerbaarheidstraining, kind en echt-
scheiding, e.d.. 

 

De PR-werkgroep is weer op volle sterkte nu Joyce weer terug is 
van verlof, fijn! Nu de drukte rondom de fusies en verhuizing ach-
ter ons liggen, kijken we weer naar de toekomst. 

We werken aan een marketingplan: wat verwachten we in de toe-
komst aan nieuwe instroom, zowel op de opvang als school. Hoe 
gaan we om met de verwachtte krimp in Berkelland, maar daarte-
genover het groeiend aantal leerlingen op het Sterrenpalet. Hoe 
liggen we ‘in de markt’, wat willen wij als kindcentrum bieden, wat 
is onze identiteit? We analyseren de ouderbetrokkenheidsonder-
zoeken en we evalueren steeds de communicatiemiddelen, zowel 
intern als extern. Kortom: leuke en interessante vraagstukken 
waarmee we weer vooruit kunnen. 

Op korte termijn bereiden we ons voor op het open huis. Ouders 
van wie het kind vier jaar wordt, moeten een schoolkeuze maken. 
We zijn op 29 januari open voor belangstellenden. Dat betekent 
ook dat we de infotassen weer vullen met nieuwe school- en op-
vanggidsen en een leuk cadeautje voor de kinderen. 

Heeft u ideeën, opmerkingen of suggesties voor de PR?? Laat het 
ons weten! 

Ineke Neerhof 

Alieke Leppink 

Joyce Brummelhuis 

Mirjam Lefering 

Moniek te Brake 

Erik Zoerink 

 

 

 

Heeft uw kind nog belangstelling voor de pleinclub? Er is nog plek! 

Iedere donderdagmiddag is er, van 14.20-15.20 uur, pleinclub in en 
om het Sterrenpalet onder leiding van Dennis Jolink en Koen Kon-
niger van Beweeg Wijs.  

De kosten hiervoor zijn 1,50 euro per keer (6 euro per maand). 

Opgeven kan via de mailadressen dennis@beweegwijs.nl of 
koen.konniger@student.graafschapcollege.nl 

We verzamelen bij de blauwe bankjes in de centrale hal van school 
en ouders worden wekelijks via de app op de hoogte gehouden. 

 

 

Alyssa (groep 4) en Mirthe hebben een zusje gekregen! Zij 
heet Vajen. Hen en hun ouders willen wij hierbij feliciteren: 
Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

 

Afgelopen maandag was de koffie-inloop. Het was leuk dat er een 
heel aantal ouders waren, ook nieuwe ouders en grootouders, 
zodat we met elkaar kennis konden maken.  

De volgende koffie-inloop vindt plaats op maandagmorgen 3   
februari, van 8.15 - 9.15 uur. Iedereen is hiervoor van harte uitge-
nodigd! 

 

 

Vandaag hebben we afscheid genomen van Mark. Wij wensen 
Mark heel veel plezier als conciërge op een andere school! 
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