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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Als iedereen 

Ergens anders 

Vandaan komt 

Is niemand 

Een vreemde 

 

- Rien Vroegindeweij - 

Denkt u aan de hercontrole op maandag 10 februari in de groep 
1-2B?  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Maandag 17 februari zijn de 10-minuten-gesprekken voor de ouders die zich hiervoor 
kunnen aanmelden via Mijn School. Aanmelden kan nog t/m vrijdag 7 februari! 

We heten u van harte welkom! Tien minuten van tevoren ligt het werk van uw kind in de 
gang bij het betreffende lokaal. En voor wie zin heeft in koffie of thee: deze staat in de hal 
weer klaar. 

  

Op dinsdag 18 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.  

Graag zouden wij alle rapporten ingeleverd zien op de maandag 2 maart ná de voorjaarsvakantie. Alvast bedankt!  

Op woensdagmiddag 19 februari, van 15.00 - 16.00 uur, organiseert Beweeg Wijs Eibergen een uurtje “Op zoek naar 
de schat!” 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 dennis@beweegwijs.nl. 
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Op woensdagmiddag 19 februari is het volleybaltoernooi voor de 
leerlingen van de groepen 5 t/m 8.  

De kinderen die hieraan meedoen, mogen hun brood op school 
eten, daarna vertrekken we om 12.45 uur gezamenlijk op de fiets 
richting de Pickerhal, waar de kinderen om 13.00 uur worden ver-
wacht. Het is handig om ook nog iets te eten en/of drinken mee 
te nemen voor tijdens het toernooi. De schoolshirts worden op 
school uitgedeeld.  

Wij willen alle coaches alvast van harte bedanken voor hun hulp!  

Natuurlijk zijn er ook supporters nodig langs de lijn. Komt u ze 
aanmoedigen? Het toernooi begint om 13.30 uur in de Pickerhal en 
duurt tot ongeveer 17.00 uur.  

In principe fietsen ALLE deelnemers mee naar de Pickerhal vanaf 
school en ook weer terug, tenzij u anders aangegeven heeft bij 
Erik of Jeanet. U kunt dit ook na afloop van het toernooi aangeven 
bij de coach van het team waarin uw kind speelt (de coaches be-
waren namelijk alle fietssleutels). Als u dit VOORAF doorgeeft, 
doet u dat door middel van een briefje (in te leveren bij de leer-
kracht van uw kind). Wij fietsen gezamenlijk terug naar school en 
hopen daar rond 17.15-17.30 uur terug te zijn. Wij wensen de 
kinderen een zeer sportief toernooi! 

PS: Denk aan sportkleding en sportschoenen! 

 

 

Op vrijdag 21 februari is er een inloopspreekuur vanuit de GGD. Dit 
spreekuur is van 8.15-9.30 uur. De verpleegkundige Maria Krab-
benborg is er dan om vragen te beantwoorden waar u als ouder 
mee zit. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de opvoeding, zindelijk-
heid, gedrag, voeding etc. van uw kind dan kunt u vrij binnenlopen. 
Ook de ouders van de opvang kunnen hier terecht voor vragen! 
Mocht het niet uitkomen en heeft u toch een vraag dat kan er 
altijd een afspraak gemaakt worden met de GGD.  

Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Koningsspelen. De landelij-
ke Koningsspelen vinden plaats op vrijdag 17 april, maar omdat dit 
samenvalt met de Citotoets van groep 8 hebben wij ervoor geko-
zen de Koningsspelen op vrijdag 24 april te houden. Over de in-
houd van het feestelijke programma zullen wij u nog nader berich-
ten. De ouders die zich via het Ouderhulpformulier al hebben op-
gegeven, hebben hierover al bericht gehad. Maar mocht u ook in 
de gelegenheid zijn om als hulpouder aanwezig te zijn, kunt u zich 
hiervoor aanmelden via or@sterrenpaletvco.nl Wij hebben hulp 
nodig bij het ontbijt in de klas en/of tijdens de spelletjes op het 
schoolplein. Verschillende ouders hebben zich al aangemeld, 
waarvoor dank! 

Alvast bedankt voor uw hulp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen maandag was de koffie-inloop. Het was leuk dat er 
opnieuw een tafel vol mensen was. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee was er even tijd om gezellig bij te pra-
ten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op maandag-
morgen 2 maart, van 8.15-9.15 uur. U bent hiervoor 
van harte uitgenodigd! Ook de ouders van de kinderen 
die naar de opvang gaan, zijn van harte welkom!  

 

 

Groep 6 en 7 zullen dit jaar op woensdag 15 april op excursie gaan. 
Groep 8 heeft op deze dag de eerste dag van de Cito. Voor hen is 

het heel prettig dat groep 6 en 7 die dag een dagje weg is    

Afgelopen maandag hebben we de kinderen verteld waar we naar 
toe gaan dit jaar.  

We gaan met de bus naar Amsterdam! Eerst zullen we naar Nemo 
gaan.  In NEMO Science Museum gaan we ontdekken hoe fascine-
rend wetenschap en technologie is. Het bezoek aan Nemo koppe-
len we aan het leskrachtthema die we rond die tijd gaan behande-
len: maken en gebruiken: ontwerpen en produceren. Bij Nemo zul-
len we ook een workshop volgen die met dit thema te maken 
heeft. Na ons bezoek aan Nemo lopen we naar This is Holland. Bij 
This is Holland gaan we een spectaculaire 5D Flight Experience 
beleven over alle must-sees van Nederland! Na deze experience 
zullen we met de bus een plekje zoeken waar we een patatje kun-
nen eten en daarna vertrekken we weer richting Eibergen. We 
zullen een hele dag weggaan. We verwachten rond 07.15 uur te 
vertrekken en rond 20.00 uur weer terug te zijn. Dit is natuurlijk 
geheel afhankelijk van de files die we onderweg gaan tegenko-
men. Hoe de dag verder gaat verlopen en wat de kinderen mogen 
meenemen zullen in later in het Letterpalet / weekberichten zet-
ten. 

 

De data van het schoolreisjes voor de groepen 0 t/m 2 is bekend. 
Op donderdag 28 mei gaan zij met de bus op pad. De bestemming 
houden we nog even voor geheim. Maar nu kunt u de datum al-
vast in uw agenda noteren. 

 

 

Als u de ouderbijdrage reeds betaald heeft dan mag u deze herin-
nering als niet verzonden beschouwen. 

Mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, zou u dit dan 
op korte termijn willen doen? 

De school heeft namelijk uitgaven die niet worden vergoed door 
de overheid. U moet hierbij denken aan de kosten van Sinterklaas, 
Kerst, Pasen, sport, etc. Om deze kosten te dekken wordt aan u 
jaarlijks een bijdrage gevraagd. Voor dit schooljaar is dat, net als 
de voorgaande jaren, een bedrag van €25,00 per kind. Wilt u zo 
vriendelijk zijn dit bedrag, onder vermelding van de naam en groep 
van uw kind, over te maken op rekening NL89INGB0003546775 
t.n.v. Stichting Vrienden van het Sterrenpalet? 

Alvast hartelijk bedankt . 

Marc Woolderink, Penningmeester Ouderraad 
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U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

• Flyer Clown Kado 

• Flyer concert “Alles is liefde” 

• Flyer Kinderkerk 
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In groep 0C verwelkomen we Yara, Boaz en Jurre. 

Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op 
school!  

 

Op woensdag 29 januari gingen onze schooldeuren extra “open” 
tijdens het “Open Huis” voor “nieuwe ouders”. 

Er was meer belangstelling dan verwacht! De ouders ontvingen we 
met een kopje koffie of thee. Daarbij kregen zij een koekje aange-
boden, die de kinderen van groep 6/7 gebakken hadden. De ouders 
kregen een rondleiding door de school, die gedaan werd door enkele 
ouders van de OR, MR, PR en leerkrachten. In elke klas werd door 
de leerkracht van de betreffende groep verteld hoe we op school 
werken. Natuurlijk kregen de ouders bij verrtek de informatietas 
aangeboden. Mocht u mensen kennen die het open huis gemist 
hebben, maar nog wel graag een keer een kijkje komen nemen, dan 
kan dat altijd! Hiervoor kan er altijd contact worden opgenomen 
met Ineke (tel. 06-12643247 / i.neerhof@vco-oostnederland.nl). 
Ook zijn er altijd tassen verkrijgbaar om aan belangstellenden te 
geven.  

 

 

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

Allemaal heel hartelijk bedankt! 

 

 

Afgelopen maandag was 
het de 100e schooldag! De 
groepen 1 t/m 3 hebben 
die dag een "100- dagen-
slimmer" feestje gevierd. 
Er werd geteld, gebouwd, 
geknutseld en bewogen 
rondom de 100. Leuk én 
leerzaam! 

 

Afgelopen maandag hebben de kinderen van de groepen 4 en 4/5 
een concert gegeven in de centrale hal. Zij deden dit onder begelei-
ding van muziekvereniging Euphonia. 

 

 

 

 

 

 

Op zondagmiddag 9 februari is de voorstelling “Clowns Kado"’van 
Theater Berkelland in ‘t Spieker te Eibergen te zien. 

De voorstelling begint om 14.30 uur. Voor aanvullende informatie 
verwijzen wij u naar de bijlage. 

 

 

Zanggroep Akkoord geeft op vrijdag 14 februari een concert in de 
O.L.V. Tenhemelopneming-kerk in Beltrum. Wie hiervoor belang-
stelling heeft, vindt aanvullende informatie in de bijlage. 

 

 

Op zondag 16 februari is er om 11.00 uur een KinderKerkviering in 
de Antonius in Rekken. 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 
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