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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Door een technische storing ondervindt de schoolfotograaf problemen met uitzoeken en 

klaarzetten van de schoolfoto's. Dit betekent dat deze pas eind november beschikbaar 

zullen zijn. 

 

Morgen wordt Sinterklaas weer in ons land verwacht. Het wordt heel spannend of en 

hoe Sinterklaas en zijn pieten in Nederland komen..., Heel veel plezier voor en met de 

kinderen!  

 

Door het lerarentekort waarover we u al eerder schreven was het een lastige taak om 
de vervanging voor juf Joyce rond te krijgen. We hebben tot op de laatste dag gepro-
beerd om iemand te vinden die drie dagen in de week zou kunnen vervangen. Helaas 
lukte dit niet.  

We hebben wel iemand gevonden die vanaf de kerstvakantie tot het einde van het 
zwangerschapsverlof van Joyce alle drie de dagen (maandag/dinsdag/woensdag) kan 
werken en 2 dagen tot de kerstvakantie (maandag en dinsdag). Dat is juf Pierrette Klui-
vers. Zij heeft vorig jaar langdurig ingevallen in groep 4, dus we kennen haar. In verband 
met haar huidige baan, kan ze zeven dagen tot de kerstvakantie niet invallen. Het gaat 
dan om de woensdagen.  

Dan komt juf José Scholten.  

Ondanks dat we het liefst hadden gehad, dat één persoon alle dagen kon komen, zijn 
we wel blij dat er voor alle dagen een leerkracht gevonden.  

Juf Joyce is de komende weken tot de kerstvakantie fysiek afwezig i.v.m. de regeling 
voor de leerkrachten die meer dan 28 weken zwanger zijn. Tijdens deze weken werkt 
zij nog thuis en zal zij ook bij de groep betrokken blijven. Vanaf januari gaat zij echt 
met zwangerschapsverlof. 

Pierrette zal zich voorstellen in dit Letterpalet. 

Een door het bestuur opgestelde brief over het lerarentekort kunt u vinden onder 
Documenten op Mijn School. 



Op woensdag 10 november was er de spannende finale van onze jaarlijkse voorleeswedstrijd. 
Alle jongens en meisjes hebben prachtig voorgelezen en dus stond de jury voor een moeilijk 
taak. Toch kwam er uit elke groep een winnaar, dit zijn ze: 

Groep 4: Noë 

Groep 5: Jimi 

Groep 6: Roan 

Groep 7: Silke 

Groep 8: Jack 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

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

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag was er opnieuw een persconferentie omtrent de coronamaatregelen. Er zijn nog geen veranderingen in de maatregelen voor het 
basisonderwijs. Wel willen we u wijzen op de meeste recente beslisboom, door middel waarvan u na kunt gaan of uw kind wel of niet 
naar school mag. Zie onder Documenten op Mijn School.  

We wachten de persconferentie van vanavond af of er nog andere maatregelen volgen. Gelukkig lijkt het er nu nog op dat de scholen 
open mogen blijven.  

 

Woensdag 24 november staat de oud papier-container weer op het schoolplein. Helpt u ook dit keer mee om de container goed gevuld te 
krijgen? 

Alvast bedankt! 

 

Morgen arriveren Sint en zijn pieten in ons land zijn. Zoals het er nu voor staat – dit is uiteraard afhankelijk van de besluiten die ons ka-

binet nog gaat nemen m.b.t. de coronaregels, ziet ons programma rondom Sinterklaas er als volgt uit. 

• Op donderdag 18 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Wil iedereen er voor zorgen dat uw zoon/dochter vóór donderdag 

18 november een (gym)schoen op school heeft staan? 

• Op woensdag 24 november m is er een pietenmorgen voor de groepen 1 en 2. De kinderen van de groepen 8 zullen hierbij begeleiden. 

• Op donderdag 25 november hebben de kinderen van groep 3 en 4 (onder schooltijd) pietengym en op vrijdag 26 november hebben de 

groepen 1 en 2 pietengym. Wie weet krijgen zij dan wel hun pietendiploma? 

• De groepen 5 en 6 gaan die donderdagmiddag (25 november) gewoon gaan gymmen. Ook zij zullen vast wel leuke kunstjes doen op de 

gymtoestellen.  
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De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van VCO Oost Nederland zoekt nieuwe leden. De GMR stelt zich aan u voor in het 

volgende filmpje  https://youtu.be/ccMfamueM8I.  

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage die u vindt onder Document op Mijn School. 

De bestelde bloembollen zijn afgelopen week bezorgd op school en gisteren gesorteerd door een aantal ouders. Vandaag hebben alle 

kinderen hun bestellingen mee naar huis gekregen. 

We wensen jullie heel veel plezier en succes met het rondbrengen van de bloembollen!  

Wij kijken terug op een zeer geslaagde actie met een opbrengst van maar liefst €7280,00. Daarmee is IKC Het Sterrenpalet op een derde 

plaats geëindigd van alle deelnemende scholen. Een schitterend resultaat en waar de kinderen met recht trots op mogen zijn! 

Mocht uw kind geen bloembollen mee naar huis hebben gekregen en u hierover vragen hebben, dan mag u hierover contact opnemen 

met Christiaan Hoftijzer (06-30146301).   

Afgelopen weken stonden in het teken van De week van Respect. Het doel van deze weken was om kinderen te inspire-
ren en te activeren om bij te dragen aan een respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. We willen zorgen 
voor een veilige sfeer in de klas en in de school. Er is stilgestaan bij wat respect is en hoe je respectvol met elkaar om 
gaat. We hebben onder andere gewerkt met de lessen 'stop-loop-praat' vanuit PBS. Een manier waarbij we de kinderen 
leren om hun grenzen aan te geven op momenten dat ze iets niet prettig vinden.  
 
Vandaag hebben we deze weken afgesloten met een ''gekke kleding dag''. Wat zag iedereen er mooi uit! Op deze dag mochten de kin-
deren aan doen wat ze willen en maken we ze op deze leuke manier bewust van het feit dat iedereen anders is, iedereen erbij hoort en 
dat iedereen mag zijn wie ze willen zijn.  

U kunt uw kind(eren) weer voor €5,00 lid maken van de Eibergse IJsvereniging. Dan kan/
kunnen uw kind(eren) de komende winter gratis, maar vooral ook veilig schaatsen op de 
nieuwe ijsbaan op het sportcomplex de Bijenkamp. 

Daarnaast kan/kunnen uw kind(eren) gratis deelnemen aan de avond-wandelvierdaagse 
in juni. 

Normaalgesproken bedraagt de entree €2,00 per dag en kost deelname aan de avond-wandelvierdaagse €5,00 per kind. 

Via Mijn School ontvangt u een digitaal aanmeldformulier waarin u uw kind(eren) kunt aanmelden voor het lidmaatschap en u € 5,00 per 
kind kunt overmaken met de digitale code. Aanmelden kan tot uiterlijk 19 november. Aanmeldingen na deze datum worden niet meer in 
behandeling genomen! 

Het duurt nog wel even, maar op woensdagmiddag 8 december vindt het schoolbasketbaltoernooi  voor de leer-
lingen van de groepen 5 t/m 8 plaats. Mocht je je hiervoor nog willen opgeven dan kan dat nog tot vrijdag 19 
november. De kinderen kunnen zich hiervoor opgeven bij hun leerkracht.  

Ook zijn wij nog op zoek naar coaches om alle teams te begeleiden.                                                                                                                                     
Als u ons wilt helpen, laat u dit dan aan de leerkracht van uw kind(eren) weten? Alvast bedankt! 

 

Op zaterdag 27 november 2021 organiseert BC BABO het scholenbadmintontoernooi voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 bij sporthal ’t 
Timpke in Borculo.  

Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich via www.sjorssportief.nl (zoeken op BC BABO). Voor deelname moet 
een team uit 2 personen bestaan. 

Het scholentoernooi start om 13.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. Zorg dat je minimaal 10 minuten vóór 
de aanvangstijd aanwezig bent.   

Voorafgaand aan het toernooi is er de mogelijkheid om te oefenen op de maandag avonden 8, 15 en/ of 22 
november van 18.15 – 19.15 uur bij Sporthal ’t Timpke. Na deze trainingsavonden ben jij klaar om de strijd aan 
te gaan met de andere scholen.   
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Elf november is de dag 
 Dat mijn lichtje, dat mijn lichtje 
 Elf november is de dag 
 Dat mijn lichtje branden mag 

Misschien hebben uw kinderen gisteren meegedaan met Sint Maarten?? En heeft u zelf een lampion 
gemaakt?? Deze is geld waard!! 

In de vorige nieuwsbrief kon u het bericht al lezen over de Sint Maarten lampionnenactie voor Kan-
jers voor Kanjers (zie ook Documenten op Mijn School). Graag brengen wij dit nogmaals onder uw 
aandacht. Voor elke zelfgemaakte lampion doneert de Diaconie van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken namelijk €10,- aan Kan-
jers voor Kanjers. 

Kanjers voor Kanjers levert een bijdrage aan (regionale) projecten, die het welzijn van kinderen in onze regio bevorderen en/of ondersteu-
nen.  

Doe mee!!  Stuur een foto waar jij mét je lampion opstaat naar:  website@pkneibergen-rekken.nl. Graag even aangeven of de foto met 
naam op de website/ Facebook en kerkblad van de gemeente geplaatst mag worden. De foto moet uiterlijk 15 november binnen zijn. 
Dank je wel!!  

Hallo allemaal, 

Wij zijn de oudercommissie van VCO Humankind, locatie Eibergen. Sinds dit schooljaar bestaat onze commissie uit 5 leden, te weten;  

Koen Ottink (voorzitter), vader van Mats (1 jr, KDV) 

René Lammers (penningmeester) vader van Stan (9 jr), Nikki (5 jr) en Fem (3 jr, KDV) 

Kirsten Westerveld, moeder van Milo (6 jr, BSO) en Loïs (3 jr, KDV) 

Cindy van den Hoven, moeder van Luc (3 jr, KDV) 

Dayenne Welmers-Hoitink, moeder van Noud (8 jr, VSO en BSO) en Fleur (6 jr, VSO en BSO) 

 We vergaderen één keer in de 2 maand volgens een vastgestelde agenda. Naast taken zoals 
beschreven staan in het ‘algemeen reglement oudercommissie’, verantwoorden wij ons over 
de besteding van uitgegeven geld, organiseren we ouderavonden voor ouders/verzorgers van 
kinderen van het kindcentrum en willen we een klankbord zijn voor u als ouder/verzorger. 
Ook ondersteunen we bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden vanuit de 
opvang. 

                                Op de foto van links naar rechts: René, Kirsten, Dayenne, Cindy en Koen 

Mocht u vragen hebben, of kunnen wij u op een andere manier van dienst zijn, dan kunt u ons 
bereiken via ons mailadres: ocopvang@sterrenpaletvco.nl. U mag ons natuurlijk ook aanspre-
ken op het plein.  

Met vriendelijke groet, Koen, René, Kirsten, Cindy en Dayenne 

 

Sophie (2A) heeft een broertje gekregen. Hij heet Sem. Wij zijn heel blij voor de familie. Van harte gefeliciteerd en veel geluk samen! 

 

 

Bij de peutergroep verwelkomen we Bobbi. Wij wensen jou een heel fijne speel- en leertijd toe op het 
Sterrenpalet!  
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De op de foto getoonde voorwerpen zijn deze week gevonden. De spullen kunnen 
opgehaald worden bij Heiko of Marita. Graag binnen twee weken, omdat het niet 
te doen is om alle gevonden voorwerpen langer te bewaren. 

 NUMMER 6 

 

Hoi,  

Ik ben Jasmijn Poll. Ik ben 16 jaar oud en ik woon in Groenlo. 
Dit jaar ben ik begonnen met de opleiding onderwijsassis-
tent op het Graafschap College in Groenlo. Tijdens deze op-
leiding mag ik het hele schooljaar stage lopen op het Ster-
renpalet in groep 4A op de dinsdag en de woensdag. Ik vind 
het een leuke groep waar ik met veel 
enthousiasme help en ontzettend veel 
leer. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 
tennissen en om met mijn vriendinnen af 
te spreken. Daarnaast heb ik een bij-
baantje bij Brouwersnös en de sportkan-

tine waar ik met veel plezier werk.

 

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Ilja Dreeijers en ik ben 17 
jaar oud. Ik kom voor de rest van het 
schooljaar op de dagen dinsdag en 
woensdag stage lopen hier op school. 
Ik zit nu in het eerste jaar van de oplei-
ding onderwijsassistent. Deze oplei-
ding volg ik op het Graafschap College in Groenlo. Ik hoop 
dat het een leuk jaar gaat worden en dat ik veel ga leren van 
juf Lisa en juf Trudie en van de leerlingen. 

Mijn hobby’s zijn: turnen, tekenen en verven. Ik turn 3 keer 
in de week en als ik extra tijd over heb vind ik het erg leuk 
om te gaan tekenen of verven.  

 

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van het Ster-
renpalet. 

Ik ben Pierrette Kluivers en de vervangende juf van juf Joyce 
voor de groep 6a. Sommigen zullen mij herkennen van vorig 
schooljaar toen ik ook invalleerkracht was op het Sterrenpa-
let.  

Ik ben moeder van 4 kinderen, waarvan 
mijn 2 jongste zoons nog thuis wonen. 
Wij hebben het fijn, samen met onze 
kooikerhond en 2 katten. Ik houd van 
gezelligheid, mensen (kinderen), natuur 
en loop graag hard. Verder speel ik een 
beetje piano, houd ik van lekker en ge-
zond koken en ben ik heel graag buiten. 

Groeten van Pierrette 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen: 

• Brief inzake lerarentekort 

Een aantal gezinnen/teamleden hebben de afgelopen week 
te maken gehad met het overlijden van een dierbare.  

We willen iedereen die met een overlijden te maken heeft of 
pas heeft gehad heel veel sterkte wensen voor nu, maar 
zeker ook voor de toekomst.                                                 
Het team van het Sterrenpalet 

 

Graag willen wij u bedanken voor al het meeleven wat wij 
hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze 
(schoon)moeder en oma. Het is fijn om alle berichten, 
kaartjes en lieve woorden te mogen ontvangen. Al deze be-
trokkenheid is ons tot een grote steun.                                                       
Groeten, Alieke, Raymond, Danique en Eline Leppink 


