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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Komende week, van 24 t/m 28 februari, is de school gesloten wegens de voorjaars-
vakantie. 

Iedereen een fijne vakantie gewenst! Op maandag 2 maart hopen we elkaar weer terug 
te zien op school.        

Gelijk na de vakantie, op maandag 2 maart, is er van 8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop. Hiervoor bent u alle-
maal van harte uitgenodigd! Ook de ouders van de kinderen bij de opvang zijn van harte welkom!  

Graag nodigen wij u uit voor een info-uur op dinsdagavond 10 maart, van 19.30 – 20.30 uur. Hiervoor verschijnt een apart bericht met 
uitnodiging in Mijn School.  

Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar. Ook na 20.30 uur is er gelegenheid om samen nog een kopje koffie/thee te drinken. We 
hopen op uw komst! 
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Na een aantal meldingen en extra luizencontroles in verschillende 
groepen, zijn we op dit moment luisvrij!  

Op maandag 2 maart, de maandag na de voorjaarsvakantie, vindt 
er weer een controle van álle leerlingen plaats. We bedanken de 
luizenpluizers voor dat ze na iedere melding 
gelijk weer klaar staan om een controle te 
doen, zodat de hoofdluis geen kans krijgt om 
zich verder te verspreiden in een groep.  

Denkt u er aan om geen ingewikkelde staarten, vlechten in het 
haar van uw dochter te doen en graag uw zoon zonder teveel gel 
naar school te sturen? Bij voorbaat dank. 

 

 

Bij de BSO hebben we in de voorjaarsvakantie het thema ‘Het is 
Feest!’. Dit is natuurlijk een breed begrip, maar we doen allerlei 
feestelijke activiteiten. Om het goede humeur alvast te bevorde-
ren, mogen de kinderen elke dag verkleed naar de BSO komen! Het 
belooft een feestelijke week met feestelijke activiteiten te worden! 

Op woensdag 8 april is het voetbaltoernooi voor 
de groepen 5 t/m 8. De kinderen kunnen zich 
daarvoor opgeven bij hun juf/meester. 

 

 

Afgelopen maandag waren de 10-minuten-gesprekken, bedankt 
voor uw komst! 

Mocht u tussentijds vragen hebben over de ontwikkeling van uw 
kind of over andere vragen, u bent áltijd welkom! 

 

Wist u dat: 

…Wij op school de digitale methode 123zing gebruiken voor mu-
ziek en dat kinderen en hun ouders kunnen inloggen op de kidssite 
en zo alle geleerde liedjes/muziekoefeningen ook thuis kunnen 
bekijken. 

…De muziekjuf Nardi Strijbosch is bevallen van een zoon en hij 
heet Ezra. Vanwege haar verlof geeft zij na de voorjaarsvakantie 
geen muzieklessen op onze school aan de groepen 1 t/m 5. 

… Juf Siebrig van Heel na de voorjaarsvakantie de volgende 6 mu-
zieklessen komt geven voor de groepen 1 t/m 5, i.p.v. juf Nardi.  

…Er 2 schrijvers bij ons op school komen, Hans en Monique Ha-
gen. Zij zullen op 25, 26 en 27 maart in iedere groep een poëzie-
workshop geven, waarbij alle kinderen ook actief hiermee aan de 
slag gaan. Misschien heeft u al veel vaker van hen gehoord. In 
2017 werden Monique en Hans Hagen benoemd tot Kinderboe-
kenambassadeurs van Nederland. Zij geven o.a. workshops om 
het belang van kinderboeken en lezen onder de aandacht te bren-
gen. 

 

 

 

 

Ook in de maand maart zijn er weer diverse activiteiten rondom 
het Sterrenpalet in Eibergen.  

Wekelijks is er op donderdag een gezellig pleinclub en maandelijks 
een grote pleinactiviteit vanuit Beweeg Wijs. Deze maand gaan we 
op  maandag 17 maart van 14.30 – 15.30 uur diverse tikspelen 
doen en gaan we aan de slag met steen-papier-schaar variaties.  

Vanaf heden loopt de coördinatie vanuit Beweeg Wijs via Dennis 
Jolink. Dennis is te bereiken via dennis@beweegwijs.nl  

Mocht u (bijvoorbeeld als individu of vereniging) nu een ook een 
activiteit hebben die jullie extra willen promoten via het jaarpro-
gramma? Laat dit dan weten via dennis@beweegwijs.nl.  

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

Als partner van het jaarprogramma organiseren we samen op 
zaterdagmiddag 6 juni 2020 voor de tweede keer de Wijkdag. No-
teer deze datum alvast! 

 

 

Bezoek aan De Oude Mattheüs. 

Het is weer bijna maart en dat betekent voor de werkgroep School 
en Kerk namens de jeugdraad van de Protestantse Gemeente 
Eibergen-Rekken, dat we alle leerlingen weer uitnodigen om De 
Oude Mattheüs te bezoeken! 

Sinds 2010 organiseren wij jaarlijks een activiteit met school, 
waarbij we op een creatieve en eigentijdse manier bezig willen zijn 
met kerk- en geloofsbeleving bij kinderen. De werkgroep bestaat 
uit gemeenteleden en een leerkracht van het Sterrenpalet. 

Het ene jaar gaan we op zoek naar de ‘Schatten van de Kerk’ en 
het andere jaar hebben we een expositie. Na de prachtige exposi-
tie in 2019, ‘WOW! Wat gaaf!!, de expositie over wonderen, is het 
dit jaar weer tijd voor de ontdekkingstocht door de kerk. Hoe oud 
is het gebouw, welke bijzondere objecten zie je, wat betekenen 
ze…..kortom: de kerk als museum. 

De leerlingen gaan als voorbereiding daar-
op in elke klas een raam maken. De glas-in
-lood-ramen in de kerk staan dit keer cen-
traal tijdens het kerkbezoek. Op school 
mogen ze zelf creatief aan de slag met een 
eigen raam en we zijn reuze benieuwd hoe 
het allemaal gaat worden! 

Op donderdag- en vrijdagochtend 12 en 13 
maart komen alle leerlingen naar de kerk 
om op zoek te gaan naar de ‘schatten’. Op 
welke dag en hoe laat uw kind(eren) naar 
de kerk gaan hoort u t.z.t. via de leerkrach-
ten. 

We kijken uit naar deze mooie activiteit waar kinderen de ruimte 
krijgen om te vragen, praten, doen en verwonderen! 

Namens werkgroep School en Kerk, 

Micha Hoekstra, Aafke Blok, Anja Horst, Tineke Franken 
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Deze week spelen de kinderen de volgende 

spellen:  

• Groen: stokkenloop  

• Rood: 3 op een rij en panna knock-out  

 

 

 
Na de voorjaarsvakantie heeft de pleinclub weer leuke activiteiten 
gepland. Zo gaan we na de vakantie gelijk beginnen met huizen-
tikkertje, ontwijkbal en verstoppertje. Lijkt het je leuk om ook een 
keer mee te doen dat kan! 

Elke donderdagmiddag verzamelen wij ons om 14.25 uur bij de 
grote trap in de hal en gaan we een uur lang leuke activiteiten 
doen. 

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

Met vriendelijke groeten, 

De pleinclub 

 

Afgelopen zaterdag heeft onze voorlees-
kampioen, Teun, deelgenomen aan de strijd 
om dé voorleeskampioen van Eibergen te 
worden. 

Hij heeft een prima prestatie neergezet, 
maar het was helaas net niet genoeg om 
door te gaan naar de volgende ronde. 

Desondanks zijn wij heel trots op de presta-
tie van Teun! 

 

Op maandag 10 februari hebben wij verkeersles gegeven aan de 
kleuters over de autostoeltjes. Eerst is er in de klas aan de kin-
deren uitgelegd waarom een autostoeltje zo belangrijk is en waar-
om de gordel om moet. Hoe groot moet je zijn om zonder stoeltje 
in de auto te rijden? (Antwoord: 1.35 meter) 

Daarna hebben we alle kinderen opgemeten of ze al groot genoeg 
waren.  

Vervolgens hebben ze nog even in de auto gezeten en gevoeld hoe 
het is zonder stoeltje en met stoeltje. De kinderen waren heel 
enthousiast.  

Met dank aan zoveel hulpouders hebben we alle kleuters op deze 
dag deze les kunnen geven. Ontzettend bedankt, hulpouders! 

 

 

 

 

 

 

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

Denkt iedereen er aan zijn/haar schoolshirt weer in te leveren? U 
mag deze niet zelf wassen, dit gebeurt op school zodat wij geen 
kleurverschillen krijgen. Maandag 2 maart willen wij alle shirts 
graag weer terugzien op school. 

 
Zit jij op de basisschool en heb je zin om een palmpasenstok voor 
palmzondag te maken? Den ben je welkom op zaterdag 4 april in 
de Huve van 14.00 tot ca 16.00 uur. 

Als je nog een stok hebt dan mag je die meenemen. 

Ouders/opa’s en oma’s die willen helpen zijn ook van harte wel-
kom. 

Graag opgave voor 28 maart. 

Groetjes,  Lianne Zoerink   elzoerink@gmail.com                (842622) 

                Esther den Boer  leo.esther.denboer@planet.nl  (476767) 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen hebben pas allemaal een boekje van Sjors Sportief/
Creatief mee naar huis gekregen. Daarin staat het aanbod van 
sport, bewegen en creatieve activiteiten in Berkelland voor de ko-
mende maanden. Het is dus handig om het boekje te bewaren, 
maar het programma staat ook de website www.sjorssportief.nl 
vermeld. Kinderen die belangstelling hebben voor een activiteit 
kunnen zich via die website ook aanmelden. 

Via deze link www.sjorssportief.nl/video kunt u een kort filmpje 
bekijken waarin Sjors Sportief /Creatief zichzelf voorstelt. 
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Bij Leskracht hebben we het thema 'ons Nederland'. Daarom kwam op donderdag 13 februari onze burgemeester Joost van Oostrum op 
bezoek. Hij ging vertellen wat hij doet als burgemeester. We hebben veel geleerd. 

Hoe word je burgemeester?  

• Eerst schrijf je een hele korte brief naar de koning. Je schrijft een lange brief naar de commissa-

ris van de koning. Daarna ga je in gesprek met de gemeenteraad.  

• De gemeenteraad bestaat uit 27 raadsleden. Dit zijn mensen van verschillende politieke partij-

en, zoals VVD, CDA, PvdA, D66, Groenlinks, gemeentebelangen.  

• Als burgemeester zit je niet alleen achter je bureau, maar soms moet je ook bij mensen langs 

en soms mag je lintjes uitdelen uit naam van de Koning.  

• De ambtsketen heeft twee kanten. Aan de ene kant het wapen van de gemeente Berkelland en 

aan de andere kant het wapen van de koning.  

• Er komt ook wel eens iemand protesteren voor het huis van de burgemeester. Maar dit heeft 

niet zoveel zin als hij niet thuis is. Dus verwijst hij de mensen altijd door naar het gemeente-
huis.  

• De ambtsketen die hij nu heeft kost ongeveer 500 tot 600 euro. De keten was net weer gerepa-

reerd. De duurste ambtsketen van de gemeente Eibergen uit 1955 kostte 9500 gulden. 

• De burgemeester houdt van wielrennen en niet van schietfilms.  

• De burgemeester heeft geen chauffeur.  

• De burgemeester zat vroeger in de leerlingenraad en wilde zich graag overal mee bemoeien. Dus dat komt goed van pas nu hij burge-

meester is.  

• De burgemeester heeft een ambtstermijn van 6 jaar. En onze burgemeester heeft er al 5,5 jaar opzitten. Aanstaande dinsdag hoort 

hij of hij nog eens 6 jaar mag blijven. Wij vinden unaniem dat hij nog eens 6 jaar mag blijven! 

• Wij vonden het interessant dat onze burgemeester Joost van Oostrum kwam vertellen wat hij zowel doet als burgemeester. 

 

 

Het Preventie Platform Jeugd (PPJ) verzorgt een informatiebijeenkomst hoogbegaafdheid voor het netwerk van hoogbegaafde kinderen. 
Hierbij valt te denken aan opa’s, oma’s, buren, ooms en tantes, trainers etc. 

Ouders van hoogbegaafde kinderen hebben hierom gevraagd, omdat zij er in praktijk tegen aan lopen dat hun (naaste) omgeving hun 
hoogbegaafd kind niet altijd begrijpt of niet goed weet hoe ermee om te gaan. 

De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur in basisschool ’t Carillon, Wheme 30, in Groenlo. 

Meer informatie vindt u in de flyer, die u onder Documenten op Mijn School vindt. Aanmelden via: https://preventieplatformjeugd.nl/
activiteiten/hoogbegaafd 

 

 

In groep 0C verwelkomen we Sten. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons op 
school!  

Bij de peutergroep/opvang verwelkomen we Yfke en Faas. Wij wensen jullie een heel fijne speel- 
en leertijd bij ons toe!  

Op de BSO zijn Boaz en Ties begonnen. Wij wensen jullie hier veel plezier! 
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U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

• Flyer informatiebijeenkomst hoogbe-

gaafdheid 
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Denkt u eraan dat wij alle rapporten graag 
retour ontvangen op maandag 2 maart? 


