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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Vanaf aanstaande maandag 11 april is het niet meer nodig om een confirmatie test te 

doen bij de GGD als je een positieve corona zelftest hebt gehad. Preventief testen hoefde 

al niet meer vanaf 15 maart. Testen bij klachten blijft nog wel in stand. Ook blijven de 

quarantaine regels gelden. De quarantaine regels en hoelang je thuis moet blijven kun je 

vinden op: quarantainecheck.rijksoverheid.nl  

 

Wij herhalen het nog maar een keer: 

Wij willen iedereen er even aan herinneren dat het niet is 
toegestaan uw auto te parkeren op de parkeerplaats van het 
Gezondheidscentrum. Dit is particulier eigendom. Van het 
Sterrenpalet hebben wij dus niet het recht om daar te parkeren. We hebben alleen het 
recht van overpad, dus voetgangers mogen wel over de parkeerplaats lopen en via het 
hek aan die kant het schoolplein op lopen.  
De parkeerplaatsen aan de zijkant van het gebouw zijn bedoeld voor ouders die hun kind 
naar de opvang brengen.  

In het belang van de veiligheid van u en uw kind(eren) hebben wij een document hierover 
opgesteld. U vindt de richtlijnen terug onder “Documenten” op Mijn School.  

 

Eindelijk kunnen de verkeerslessen voor alle groepen weer van start gaan. De werkgroep 
organiseert leuke en actieve lessen om de kinderen veilig en zelfstandig aan het verkeer 
deel te laten nemen. 
Voor het organiseren van de verkeerslessen zijn wij op zoek naar enthousiaste 

ouders die willen helpen! 
Heeft u interesse? Dan kunt u zich aanmelden bij Alieke Leppink 
(a.leppink@vco-oostnederland.nl of via Mijn School) 
Met vriendelijke groet, 
Gerdien, Shirley, Wendy, Paula, Mariska, Alieke & Ruth  

mailto:a.leppink@vco-oostnederland.nl


Volgend schooljaar wil Gulden Loon de cursus computertypen/tekstverwerken weer op school (of op een school in de buurt) organiseren. 

Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen hier dan aan deelnemen. Hiervoor hebben de leerlingen uit de huidige groepen 5, 6 en 7 een 
folder meegekregen, door middel waarvan zij zich kunnen inschrijven voor de cursus. Een typ-diploma is in deze tijd heel wat waard! 
Daarom bevelen wij de cursus van harte aan! 

Een digitale folder vindt u terug onder Documenten op Mijn School. 

 

Om te noteren in uw agenda: 

• Woensdag 13 april voetbaltoernooi 

• Donderdag 14 april viering paasfeest in de groepen 

• Donderdag 14 april sponsorloop groepen 0 t/m 8 op de Maat  

• Vrijdag 15 april en maandag 18 april zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen 

• Vrijdag 22 april Koningsspelen 

• Van 25 april tot en met 6 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de meivakantie 

 

Voor de Koningsspelen hebben wij lege blikken (van 1 liter) nodig. Wilt u ons helpen sparen? U kunt deze leeg en 
schoongemaakt inleveren bij de conciërges. 

 

 
Zoals we in het vorige Letterpalet al hebben verteld, vindt op donderdag 14 april de 'Sterren-Alpe d’Huzes’ plaats op De 
Maat. De sponsorformulieren zijn inmiddels uitgedeeld en deze kunnen uiterlijk woensdag 13 april ingeleverd worden. 

Voor alle overige informatie verwijzen wij naar het document “sponsorloop” onder Documenten op Mijn School. 

 

 

 
De afgelopen periode is er rondgekeken door de leerkrachten naar de organisatie van een schoolreisje.  

Helaas kwamen we tot de ontdekking dat de prijzen van schoolreisjes enorm gestegen zijn in de afgelopen 2 jaren. Met name de busprijs 
is erg duur geworden, maar ook de entree van verschillende locaties is gestegen.  

Toch willen we wel graag een uitstapje maken met de kinderen nu het eindelijk weer kan. Daardoor hebben we besloten om de bijdrage 
voor een schoolreisje te verhogen naar €30 euro. Mocht u dit bedrag door uw gezinssituatie niet kunnen betalen, dan horen we dit graag 
en zoeken dan samen met u naar een oplossing. Zodra de boekingen gedaan zijn en de data bekend zijn, zullen we u dit laten weten. Ook 
zal dan het betaalverzoek gedaan worden. 
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De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit 3 ouders en 3 docenten. Eind dit schooljaar zal er een ouder aftreden. Daardoor 
komt er een positie vrij voor een enthousiast lid uit de oudergeleding voor de medezeggenschapsraad (eventueel twee leden). 

Voor wie hiervoor belangstelling heeft, verwijzen wij naar de bijlage waarin alle aanvullende informatie staat. 



Zondag 10 april is het Palmpasen. Op deze zondag, een week voor Pasen, wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. 
Ook dit jaar maken de groepen 0-1 t/m 4 weer Palmpaasstokken. Elke gemaakte stok is geld waard. De Diaconie van de Protestantse 
Gemeente doneert namelijk voor elke stok €10,- aan KWF. We zijn we dankbaar en trots dat de gehele onderbouw aan deze actie mee-
doet! Maar ook de hogere groepen steken hiervoor hun handen uit de mouwen; zij helpen de onderbouw groepen bij het versieren van de 
Palmpaasstokken!  
Vandaag is de palmpaastocht gelopen met de kinderen van de onderbouwgroepen. 
De kerk heeft ons al laten weten dat ze €1690 hebben overgemaakt naar KWF. Wat een mooi bedrag! 
  
Denkt u eraan de Palmpaasstok (zonder versiering) - die vandaag gebruikt zijn voor de Palmpaastocht over het schoolplein - voor de 
meivakantie weer op school in te leveren. 

 
Op donderdag 14 april vieren we het paasfeest. Aangezien deze dag ook de sponsorloop wordt gehouden en elke groep op een ander 
moment hieraan meedoet, viert elke groep hun eigen Paasviering. 

 

Op woensdag 13 april is het voetbaltoernooi. Van onze school doen er 7 teams aan mee. Alle informatie 
hierover is te lezen op Mijn School. 

Natuurlijk zijn er ook supporters nodig langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen? Het toernooi begint om 13.30 
uur.  

 

 
In het vorige Letterpalet hebben wij het al benoemd, maar op vrijdag 22 april doen we weer mee naar de Koningsspelen. 

Het belooft weer een schitterende dag te worden, waar iedereen uitgedost in de prachtigste oranje outfits naar school mag komen. De 
schooltijd is, zoals elke vrijdag, van 8:15 – 12:00u. voor de groepen 0 t/m 2 en van 8:15-14:15u. voor de groepen 3 t/m 8. 
Dit jaar doen we weer mee aan het Koningsdag-ontbijt/lunch. Iedere leerkracht zal dit inpassen in het schema van die dag, waardoor het 
zowel een ontbijt als een lunch kan worden. U wordt hiervan in het weekbericht op de hoogte gebracht. 
 

Wilt u ervoor zorgen dat u uw kind op woensdag 20 april of donderdag 21 april het volgende mee naar school laat nemen: 
* een tasje voorzien van naam/groep 
* een bord, beker, mes, vork en lepel 
 

Na afloop van deze feestdag krijgt uw kind de spullen (vies) in het tasje mee terug naar huis. 
Net als vorig jaar, zullen de spelen plaatsvinden op ons belevingsplein, waar de kinderen voor het eerst een nieuw gedeelte kunnen ge-
bruiken…..... S P A N N E N D ! Ook is er weer een verrassing te vinden op het rekenplein. Het kan niet op! 
Met vrolijke kinderen en gezellige muziek zullen alle groepen weer deelnemen aan verschillende sportieve activiteiten. Gelukkig hebben 
we nu weer de mogelijkheid om hulpouders uit te nodigen om er samen een geslaagde dag van te maken. De leden van de OR zijn hard 
aan het werk, samen met de ouders die zich via het ouderhulpformulier hebben opgegeven. 
Fijn dat jullie erbij zijn die dag! 
De buitenactiviteiten kunnen helaas niet doorgaan bij slecht weer. 
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In de afgelopen jaren wisselden onze vakanties regelmatig tussen regio midden en regio noord. Doordat we een school zijn in een grens-
gebied mochten we hier zelf een keuze in maken. Regelmatig hadden we een zomervakantie die niet hoorde bij één van de regio’s, maar 
daar net tussenin zat, zodat gezinnen met kinderen op bijvoorbeeld een voortgezet onderwijs school vallend onder regio Noord toch het 
grootste deel van de vakantie samen konden doorbrengen. Helaas is het vanaf volgend schooljaar niet meer mogelijk om zelf deze va-
kanties te bepalen. Wij moeten vanaf dat moment het landelijke vakantierooster volgen behorend bij regio midden. Dit kan dus beteke-
nen dat we als school (op de grens van deze twee regio’s) een andere vakantie hebben als de scholen in omliggende plaatsen. Hierdoor 
kan er ook spreiding zijn van de vakantieperiode binnen uw gezin. We vinden dit heel vervelend, maar kunnen hier niets aan veranderen.   
Onderstaand delen we nogmaals het vakantierooster zoals deze vastgesteld is voor onze school in het schooljaar 2022-2023: 

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) 

 

 
In de afgelopen weken is er flink verbouwd aan de Klaashofweg. De vloeren zijn 
vernieuwd, er is een nieuwe keuken gekomen en gisteren is er begonnen met het 
schilderen van de gehele binnenruimte. Ook buiten zijn ze begonnen met het dak 
schoonmaken en zal er in de komende periode ook nog meer buitenonderhoud 
worden gepleegd. Het wordt echt al ontzettend mooi. Een fijne plek om te spelen 
voor de kinderen van de peutergroep en de BSO. Kom gerust een keertje binnen 
kijken!  

 

 

 
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 onder Documenten op Mijn School. 

 

 
Met hulp van een aantal ouders en met een heel aantal kinderen uit groep 7 en 8 is het ook dit keer gelukt om de oud papier container 
weer goed gevuld te krijgen.  

Allemaal heel hartelijk bedankt! 

 

 
Afgelopen maandag was er weer een koffie-inloop. Het was leuk dat we eindelijk weer op school, onder het genot van een kopje koffie of 
thee gezellig konden bijpraten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op maandagmorgen 9 mei van 8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 
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Afgelopen woensdag hadden alle Eibergse scholen Open Huis voor “nieuwe ouders".  

De ouders hebben we ontvangen met een kopje koffie of thee met een koekje. Daarna kregen de ouders een rondleiding door de school, 
die gedaan werd door enkele ouders van de MR, OR en PR. Natuurlijk kregen de ouders bij vertrek de informatietas aangeboden. Fijn dat 
we onze school weer ‘in bedrijf’ konden laten zien aan ouders.  

 

 
Vorige week openden we met de Werkgroep School en Kerk van de jeugdraad van de Protestantse Gemeente Eibergen- Rekken, de zelf-
gemaakte expositie Kinderen & de Bijbel in De Oude Mattheüs. Op donderdag en vrijdag bezochten alle leerlingen de kerk om elkaars 
werkstukken te bekijken. Er viel genoeg te zien: schilderingen over verhalen die de kinderen wonderlijk vinden, doolhofpuzzels over hoe 
de verloren zoon zijn weg terug kan vinden en op het koor van de kerk werd er een picknick gemaakt met broden en vissen van klei. Er 
waren proefjes te doen met zelfgemaakte lavalampen van water en olie met bruistabletten die het verhaal vertellen van de vijf slimme 
meisjes die op hun bruidegom wachten en er werd ook weer veel méér ontdekt want voor veel kleuters was het de eerste keer dat zij in 
de kerk waren.  

Wij vonden het fantastisch: wat een werk hebben jullie verzet en wat mooi om te zien hoe alles dan bij elkaar past! 

’s Avonds was de kerk geopend voor belangstellenden en het was een gezellige drukte. Kinderen lieten trots hun werk zien aan ouders/
verzorgers of opa’s en oma’s.  Bedankt dat u er was!! 

Wij hopen volgend jaar iedereen weer te kunnen begroeten in de kerk. Dan gaan we weer op ‘schattenjacht’! Foto’s vindt u op: Kinderen 
& de Bijbel (myalbum.com) 

Groeten Aafke, Anja, Micha en Tineke 

 

 
De Eibergse ondernemers organiseren op zaterdag 16 april om 13.30 uur een paasactiviteit voor het hele gezin. Omdat zij willen weten 
hoeveel kinderen zij kunnen verwachten, dienen kinderen (door hun ouders) te worden aangemeld. 

Voor alle info, zie onderstaand bericht:  

De Paashaas had bergen met eieren klaar liggen gevuld met mooie acties, aanbiedingen en cadeautjes van de Eibergse ondernemers. 
Speciaal voor alle gezinnen uit Eibergen, maar de piraat van Paaseiland heeft de eieren gesloten. Wat een boef. 
Hij heeft alle eieren verstopt. Daarom zou het fijn zijn als alle kinderen de paashaas komen helpen om ze terug te vinden. 
Op 16 April om 13:30 uur start de zoektocht op de Brink. 

Geef je kinderen op: 
Dit kan via https://www.ineibergen.nl/agenda/paaseieren-zoeken-het-centrum,  Daar onderaan staat de aanmeld-link. 
Op deze manier weet de paashaas hoeveel hulp hij krijgt en hoeveel hulptasjes hij mee moet nemen. 
Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk dus geef je kinderen snel op! 
 
De bonnen in de eieren kunnen voor iedereen in het gezin zijn, voor jong of oud. Alle jonge helpers krijgen sowieso wat lekkers als dank 
voor de hulp. 
Deelname is op eigen risico en altijd onder begeleiding van een volwassene. Leeftijd tot 12 jaar. 

Met vriendelijke groet, de Eibergse ondernemers. 

 

 
Op zondag 22 mei vindt de leukste hardloopwedstrijd van Eibergen plaats: de Eiberrun. Deze wedstrijd is voor deelnemers 
van 4 tot en met 80 jaar.  

Speciaal voor kinderen tussen 4 en 13 heeft de organisatie een Kids Clinic voor kinderen georganiseerd. Vier zondagochtenden, te weten 
17 en 24 april en 8 en 15 mei, van 10.00 - 11.15 uur. 

Wie hiervoor belangstelling heeft of meer informatie wil, kan terecht op de website  www.eiberrun.nl. 

 

 
Op zaterdag 30 april organiseert FC Eibergen voor niet-leden & leden een Oranjefestival bij FC Eibergen, waarbij 
iedereen kennis kan maken met voetbal.  
Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlagen onder Documenten 
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https://myalbum.com/album/MspJZzwKSWTGFt/
https://myalbum.com/album/MspJZzwKSWTGFt/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ineibergen.nl%2F&data=04%7C01%7Ci.neerhof%40vco-oostnederland.nl%7C312f08bb23564670af9f08da115e0ec4%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0%7C0%7C637841392912921029%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey
http://www.eiberrun.nl/


 
Afgelopen week zou Robin zijn laatste werkweek hebben op het Sterrenpalet. Zoals we u hebben laten weten heeft hij ander werk. He-
laas kon hij deze week niet aanwezig zijn in verband met ziekte. We hopen volgende week, als Robin weer beter is, alsnog afscheid van 
hem te kunnen nemen.  

 

 
Boaz (opvang) heeft afgelopen week een broertje gekregen. Hij heet Alex. 

Ook bij Mats (opvang) is er een broertje geboren. Hij heet Boris.  
Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 

 
Hallo ik ben Kimberley ter Maat, ben 17 jaar en kom uit Lichtenvoorde en Aalten. Ik doe de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Mede-
werker op het graafschap college in Doetinchem. 

Ik kom stagelopen hier bij de kinderopvang en ben op de maandag en dinsdag hier aanwezig en ben heel 
nieuwsgierig naar wat ik allemaal ga leren en wil graag kennismaken met de kinderen en de ouders. Ik heb zelf 

ook interesse in het werken op een kinderopvang en heb nu al zin om de komende weken/maanden hier te zijn. 

tot gauw! 

Kimberley ter Maat 
 

 
Bij de opvang verwelkomen we Teun, Casper en Pien. 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 ween, omdat het niet te doen is om alle gevonden voorwerpen langer te bewaren. 
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U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Folder Gulden Loon 

• Informatie sponsorloop 


