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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

In februari stond ons open huis gepland. Helaas kon dit door de coronamaatregelen niet 
doorgaan. Omdat we dit erg jammer vonden, is er met de Eibergse scholen een nieuwe 
datum gezocht voor een gezamenlijk open huis. Dit open huis vindt plaats op woensdag 6 
april van 9.00-12.30 uur.   

Voor de flyer verwijzen wij naar de bijlage  

 

Na onze vraag om spullen in te zamelen voor de vluchtelingen van Oekraïne en daarmee de 
actie van Kringloopwinkel Bohero uit Borculo te ondersteunen, kwam iedereen massaal in 
actie. Wat ontzettend fijn, heel veel dank hiervoor! 

Wij hebben deze actie van Bohero ondersteund in samenwerking met alle Eibergse basis-
scholen. 

Z O M A A R 
 
het zou zomaar 
jouw land of 
jouw dorp of 
jouw straat 
 
het zou zomaar 
jouw buurman 
jouw kennis 
jouw maat 
 
het zou zomaar 
je ouder 
je dochter 
of zoon 
 
het zou zomaar 
opeens 
in de stad waar 
je woont 
 
het valt zomaar 
ineens 
uit het niets 
uit de lucht 
 
en je zou toch 
maar hals 
over kop 
op de vlucht 
 
het zou zomaar 
jouw school 
jouw kantoor 
of jouw flat 
 
het zou zomaar 
ineens 
 
niet meer 
ver van je bed 



Het is bijna zover! Op maandag 21 maart wordt er begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de noodlokalen, waarna deze 
kort daarna geplaatst worden. De laatste dagen voor de meivakantie hopen we de spullen van de groepen 8 te verhuizen van de Lariks-
weg naar de Prins Bernhardstraat. Op de dag van de Koningsspelen zullen de groep 8-leerlingen al aan de Prins Bernhardstraat zijn 
i.v.m. de Koningsspelen. Op die dag zullen de laatste spullen overgebracht worden en de nieuwe lokalen ingericht worden. Op de maan-
dag na de meivakantie zullen we de kinderen van groep 8 verwelkomen en zullen we de lokalen officieel openen. Wat een fijn idee dat we 
dan weer met ons allen samen op één plek zijn!  

 

I.v.m. de werkzaamheden voor de noodlokalen kan er in de periode van maandag 21 maart tot en vrijdag 8 
april NIET geparkeerd kan worden aan de zijkant bij school (bij de peuteropvang). 
Ook volgende week wordt er door de gemeente al voorbereidend werk gedaan. Wilt u dan de achterste par-
keerplaatsen niet gebruiken?  

 

Afgelopen weken is er een begin gemaakt met de bouw van ons survivalparcours. De 
boomhut staat er al in zijn totaliteit. De komende weken tot aan de meivakantie zullen 
we steeds meer onderdelen zien verschijnen behorend bij ons ‘klimbos’. Om vervolgens 
als alles klaar is ons nieuwe stukje plein te openen en vele uren speelplezier te hebben 
op al deze nieuwe toestellen.  

 

Woensdagmiddag 30 maart willen wij graag weer oud papier in de wijken op gaan halen. De opbrengst 
van het oud papier komt ten goede aan alle leerlingen van het Sterrenpalet! Het geld dat hiermee 
wordt verdiend wordt deels besteed aan de schoolreisjes, speelattributen en andere activiteiten.  

Heeft u (of bijvoorbeeld een opa’s/oma’s/buurman/buurvrouw/...) zin op te helpen? We kunnen uw 
hulp goed gebruiken! Hierbij is een auto en aanhanger ook altijd welkom voor het ophalen van oud 
papier. 

Voor het aanmelden van hulp of voor vragen kunt u mailen naar or@sterrenpaletvco.nl 

 

 

Morgen worden er weer pleinwerkzaamheden uitgevoerd rond de school. Mocht u een handje willen helpen dan bent u van harte wel-
kom! We starten om 9.00 uur en hopen rond 12 uur af te ronden. 

 

De bibliotheekrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd konden ook dit jaar niet met publiek plaatsvinden. Jack uit groep 8A heeft onze 
school prima vertegenwoordigd tijdens deze ronde en hij mag als winnaar onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale finale op 
12 maart in Aalten. Jack, goed gedaan en heel veel succes toegewenst bij de volgende ronde! 

De deelnemers aan de Nationale Voorleeswedstrijd zijn gefilmd. Wie hiervoor belangstelling heeft, verwijzen we naar deze link: https://
www.oostachterhoek.nl/jeugd/DeNationaleVoorleeswedstrijd.html 
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Ons schoolbestuur is op zoek naar leerkrachten en onderwijsassistenten. 

Geïnteresseerd? Lees dan onderstaande informatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zoals we vorige week al in de weekupdate hebben gemeld, hebben we de data voor de zomervakantie van 2022/2023 verkeerd vermeld. 

Daarom herhalen we het juiste rooster voor u: 

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023  

Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023  

Goede Vrijdag: 7 april 2023  

Pasen: 10 april 2023  

Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 (inclusief Koningsdag 27-04)  

Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023  

Pinksteren: 29 mei 2023  

Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023 

Vrije dag: 5 oktober 2023 (studiedag VCO) 
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Dinsdagavond 1 maart was de voorlopig laatste digitale koffie-inloop. Onder het genot van een kopje koffie of thee was er even tijd om 
gezellig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op maandagmorgen 4 april, van 8.15 - 9.15 uur, in de centrale hal van school. Ook de ouders van 
de peuter- en opvangkinderen zijn hiervoor van harte uitgenodigd!  

 

 
Als school zamelen wij lege batterijen in. En in de afgelopen drie jaar hebben wij als school maar liefst 160 kg lege 
batterijen ingezameld!  

Stichting Stibat is daar heel blij mee, want lege batterijen leveren waardevolle metalen op, zoals ijzer, lood, zink en 
mangaan. Daar maken zij weer nieuwe producten van. Fietsen, brilmonturen, pannen, bestek, leidingen of dakgoten 
en nog veel meer. 

Als school ontvangen wij 0,25 euro per ingezamelde kilo lege batterijen en wij zijn daar dan weer heel blij mee. Mocht 
u uw lege batterijen willen inleveren, denk dan aan ons. De ton hiervoor staat in het halletje bij de achteringang. 

 

 
Onze stagiaire bewegingsonderwijs, Carmen, nodigt alle leerlingen van de groepen 3 t/m 6 van harte uit 
voor een sportieve activiteit op Goede Vrijdag. Op 15 april wordt er in de Pickerhal het Mario Kart spel 
georganiseerd. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

 

 
Van 28 maart t/m 1 april is de Week van het geld. De wereld wordt steeds digitaler. Online winkels zijn altijd open, steeds meer kinderen 
krijgen hun zakgeld digitaal en jongeren betalen met hun mobiele telefoon. Daarom is het thema van de Week van het geld dit jaar: van 
doekoe tot digi! 

Activiteiten Preventieplatform Jeugd tijdens deze week 

Een goede financiële opvoeding is belangrijk. Ruim 60% van de volwassenen die op dit moment een 
betalingsachterstand hebben, heeft in hun jeugd niet geleerd hoe zij met geld om moeten gaan. Van 
de mensen die wel geleerd hebben met geld om te gaan, heeft slechts 15% geldproblemen. Het Pre-
ventieplatform Jeugd organiseert in de Week van het geld een webinar ‘Omgaan met geld’ voor ou-
ders en heeft een handige factsheet opgesteld voor ouders. Voor informatie hierover verwijzen wij 
naar de bijlage. 

Ook organiseert het Preventieplatform Jeugd deze activiteit: 

Webinar ‘Omgaan met geld’ op 30 maart 

Tijdens deze webinar bespreken we onder andere zakgeld, sparen en financiële verleidingen. Hoe 
geef je je kind een goede financiële opvoeding mee? Daarover gaan we samen in gesprek. De webinar 
start om 20.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De webinar is gratis te volgen. Ouders kunnen zich voor de webinar aanmelden via deze link 
op de site van het Preventieplatform Jeugd. 

 De Week van het geld is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil het plat-
form kinderen en jongeren voorbereiden op financiële redzaamheid in de toekomst. Kijk voor meer informatie en lesmateriaal op 
www.weekvanhetgeld.nl. 
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De bibliotheek Oost Achterhoek organiseert twee activiteiten, die voor u als ouders interessant kunnen zijn: 

Webinar mediaopvoeding 

In 2022 is 'Swipe, stap, sprong' het thema van de Media Ukkie Dagen (25 maart t/m 1 april 2022). Tijdens deze dagen willen we mediaop-
voeding voor het jonge kind onder de aandacht brengen. Op maandagavond 28 maart 2022, van 20.00 tot 21.00 uur organiseren we een 
online webinar voor ouders van jonge kinderen (0-6 jaar). Het webinar wordt gegeven door Denise Bontje van Mediasmarties. 

Aanmelden kan via deze pagina: https://oostachterhoek.op-shop.nl/13277/webinar-media-ukkie-dagen-2022-swipe-stap-sprong/28-
03-2022 

Lezing 'Woordvindingsproblemen bij kinderen' 

Op dinsdagavond 19 april 2022 verzorgt Wilma Versteege in de Bibliotheek Lichtenvoorde een lezing over ‘Woordvindingsproblemen bij 
kinderen’. Ook zal ze die avond haar boek presenteren. De avond begint om 19.30 uur. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek kun-
nen de presentatie bijwonen voor €2,50, niet-leden betalen €3,50. De koffie is inbegrepen. 

Aanmelden kan via 088-0062929 of via deze pagina: https://oostachterhoek.op-shop.nl/13273/lezing-woordvindingsproblemen-bij-
kinderen/19-04-2022 

 

Hallo allemaal, 
Een aantal ouders en kinderen zullen mij al kennen... 
Ik ben Danique Raamsteeboers, 29 jaar en woon met mijn man en kinderen (Fayen 5A, Brandon 3A en Liam 0/1) in 
Eibergen. Vanaf deze maand kom ik te werken in het leuke team van de BSO. Ik zal hier op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag zijn. Ik ga met veel enthousiasme beginnen en hoop dat ik de kinderen een fijne, veilige en vooral 
gezellige omgeving kan bieden! Mocht u nog wat willen weten dan mag u mij altijd hiervoor benaderen zowel op 
school als op de BSO. 
Tot snel! 
Groetjes Danique 
 

Bij de opvang verwelkomen we Mai, Jasmijn en Teun. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe op het Sterrenpalet!  

 

De op de foto’s 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. 
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U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Flyer Mario Kart 

• Factsheet omgaan met geld 

• Flyer Open Huis 
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