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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Voor de meivakantie heb ik afscheid genomen van groep 7 en het Sterrenpalet. De onder-
steunende taken die ik de laatste paar maanden heb gedaan met de kinderen van groep 7 
vond ik erg fijn. Toch was ik toe aan iets meer, maar een grote groep kinderen is nog wat 
veel op dit moment. Toevallig was een school, ook van VCO, in Haaksbergen op zoek naar 
een leerkracht voor een kleine groep 7. Een hele mooie kans voor mij. Hier werk ik nu drie 
ochtenden per week. Via deze weg wil ik alle ouders en kinderen bedanken voor de fijne 
samenwerking.  
Gelukkig zie ik de kinderen, ouders en mijn oude collega’s als ik mijn eigen kinderen op-
haal. Dus tot ziens! Groeten van Marian Woolderink. 

 

Na heel veel jaren als vaste medewerkster op verschillende opvanggroepen te hebben 
gewerkt is het vandaag de laatste werkdag voor Inge op ons IKC. Afgelopen dagen heeft 
ze al afscheid genomen van alle kinderen. Inge, heel erg bedankt voor alles wat je hebt 
betekent voor de jongste kinderen van het Sterrenpalet om een fijne start mogelijk te 
maken! En uiteraard bedankt voor de leuke uren met de kinderen op de BSO! We wensen 
je een hele fijne nieuwe werkplek toe! En hopen je nog een keer weer te zien.  

 

 

Ook Joanne gaat een nieuwe uitdaging aan. Ze heeft een nieuwe baan gevonden bij een 
praktijk voor hoogbegaafde kinderen, vlak bij haar om de hoek in Wierden. Deze uitdaging 
pakt ze uiteraard graag aan. Hierdoor moeten wij afscheid van haar nemen. Joanne zal op 
vrijdag 10 juni haar laatste dag in groep 5 zijn. En zal dit schooljaar de plusklas nog afma-
ken. Daarna zwaaien we haar echt uit.  
Joanne, bedankt voor alle jaren op het Sterrenpalet en je inzet voor alle kinderen, in de 
groep en in de Plusklas. We wensen je veel plezier bij deze nieuwe uitdaging en tot ziens!  



Op de meeste school- en vakantiedagen kan uw zoon/dochter bij de opvang terecht, behalve in de komende weken op Hemelvaartsdag 
en Tweede Pinksterdag. Op deze speciale dagen zijn we gesloten.  

Wilt u de aanwezigheid van uw kinderen doorgeven voor de vakantieweken zodra u de vakantie weet? Ditzelfde geldt ook voor de zomer-
vakantie. Het is fijn om dit in beeld te brengen vanwege het aantal medewerkers dat nodig is op de groepen.  

 

Om te noteren in uw agenda: 

• Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart 

• Maandag 6 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren 

• De avond4daagse vindt plaats van 13 t/m 17 juni 

• Woensdag 8 juni oud papiercontainer 

• Dinsdag 28 juni krijgen alle leerlingen hun rapport mee 

• Woensdag 29 juni 10-minutengesprekken 

• Op dinsdag 5 juli neemt groep 8 afscheid van school 

• Vrijdag 8 juli is de laatste schooldag voor alle leerlingen. Deze dag zijn zij om 12.00 uur vrij 

 

Op maandag 23 mei komen er 4 auditoren in opleiding op het Sterrenpalet om een audit te gaan doen. Naar aanleiding van deze leergang 
auditeren komen ze bij ons op school kijken naar onder andere instructies, doorgaande lijnen, taakgerichtheid enzovoort. Ook zullen er 
verschillende gesprekken gevoerd worden met leerlingen, leerkrachten, ouders en directie op deze dag. Een leerzame dag voor deze men-
sen die de leergang volgen, maar ook een leerzame dag voor het Sterrenpalet. Hoe ziet een ander ons onderwijs? Waar liggen sterke kan-
ten en waar liggen nog verbeterpunten? U hoort van ons hoe deze dag verlopen is.  

 

Nadat we een paar jaar niet op schoolreisje konden gaan, kan het dit jaar eindelijk weer doorgaan! Voor sommige kinderen zal dit het 
eerste schoolreisje in hun schoolcarrière worden. Best spannend om samen in de bus erop uit te gaan. 
Deze bijzondere dag vindt plaats op donderdag 2 juni a.s. De groepen 3, 4 en 5 zullen dan samen naar de Julianatoren gaan.  
De kosten van dit schoolreisje bedragen 30 euro. Op Mijn School staat een bericht van de penningmeester over de betaling hiervan. We 
zullen die dag om ongeveer 9.00 uur vertrekken van school en we hopen rond 17.00 uur weer op school terug te zijn.  We verwachten de 
kinderen die dag wel om 08.15 uur op school. 

We hopen op een gezellige en zonnige dag! 

 

Denkt u eraan de ouderbijdrage voor het schoolreisje of de excursie van uw kind(eren) vóór 10 juni te betalen? Bij voorbaat dank! 
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Onze leerlingen op school zijn luisvrij! Vorige week is er weer gecontroleerd en geen luis/neet gezien! Bedankt namens 
ons en de kinderen dat u minder staartjes, vlechtjes en gel heeft gebruikt. 

Er vindt nu geen controle meer plaats voor de zomervakantie. Daarom willen wij u vragen ondertussen alert te blijven 
en uw kind(eren) regelmatig te controleren, dan houden we onze school luisvrij. 

 

De Avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van 13 t/m 17 juni. Als school lopen we met de groepen 3 t/m 8 en de groepen 1 en 2 lopen 
onder begeleiding van hun eigen ouder. Wij lopen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag is de “rustdag/
inhaaldag“. De groepen 1 en 2 lopen 2,5 km, de groepen 3 t/m 6 lopen 5 km en de groepen 7 en 8 lopen 10 km.  

Om deel te kunnen nemen is er een aparte brief met opgavemail opgesteld, die u terug kunt vinden onder Documenten op Mijn School. 
Opgave is mogelijk tot en met vrijdag 27 mei. Alleen opgaven die volledig betaald zijn en op tijd ingeleverd zijn, worden in behandeling 
genomen. Let op: elk kind moet apart aangemeld worden!  

Om alles zo gezond mogelijk te houden, zorgt de organisatie iedere avond voor drinken en een traktatie. Het meenemen van fruit en 
groente voor onderweg juichen wij toe! 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de begeleidende (aanmeld)brief. Extra informatie ontvangt u in de periode voordat de 
avondvierdaagse van start gaat van ons. 

 

Van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie hebben we samen €65,40 gespaard voor ons sponsorkind Catherine in 
Oeganda. 

 

 

 

 

 

Aan het einde van het huidige schooljaar loopt de termijn van een MR-lid van de oudergeleding af. We hebben een tijdje geleden dan ook 
een vacature gesteld. Sabine Kossink heeft zich aangemeld als kandidaat. Aangezien zij de enige is, hoeft er geen stemming plaats te 
vinden. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal zij toetreden tot de MR. In het nieuwe schooljaar zal Sabine zich aan iedereen voorstel-
len. Alvast van harte welkom. 

 

Wij zoeken een nieuw lid voor de oudercommissie! 

De oudercommissie van IKC Sterrenpalet houdt zich bezig met diverse aspecten van de kinderopvang en de BSO. Ouders kunnen terecht 
bij de oudercommissie met vragen over de opvang. Denk hierbij aan vragen of de kinderen beschut genoeg kunnen spelen of wat kin-
deren aan eten en drinken nuttigen. De oudercommissie probeert daarnaast met de medewerkers te kijken naar verbeterpunten, wat ten 
goede komt van de kinderen.  

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de oudercommissie met ingang van het nieuwe schooljaar. Wij vergaderen éénmaal per twee 
maanden op de maandagavond op locatie van de school/opvang. 

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren wat ten goede komt van je kind(-eren)? 

Neem dan contact op met: 

Koen Ottink, voorzitter Oudercommissie IKC Sterrenpalet 
Tel: 06-13430649/Mail: kaottink@hotmail.com of ocopvang@sterrenpaletvco.nl 
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Graag nodigen wij u uit voor een info-uur op dinsdagavond 21 juni, van 19.30 – 20.30 uur. Dan willen we samen met u terugblikken op 
het huidige schooljaar en u op de hoogte brengen van de plannen voor het volgende schooljaar. 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! 

 

 
De Kinderraad is weer bij elkaar geweest. Er zijn veel onderwerpen besproken zoals wat er goed gaat en minder goed in de groepen, 
maar ook of het mogelijk is om een trampoline of speelhuisje nog te krijgen om op te spelen, dat groep 8 moet wennen aan hun nieuwe 
lokaal en nog veel meer schoolzaken. Ook werd er gesproken over het nieuwe klimbos. De kinderen zijn heel blij hiermee.  

 

Liz, Fleur, Silke, Renske, Lotte, Teun, Leonie, Mathijs, Owen, Eline, Dana, Janice, Roan en Tijn zijn allemaal geslaagd voor de cursus compu-
tertypen/tekstverwerken, die bij ons op school gegeven werd door Gulden Loon Typopleidingen. 

Jongens en meisje, van harte gefeliciteerd! 

Ook in het volgende schooljaar wil Gulden Loon de cursus weer op school (of op een school in de buurt) organiseren. 

Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen hier dan aan deelnemen. Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de folder onder 
Documenten op Mijn School. 

 

Alle kinderen van de groepen 7 en 8 zijn geslaagd voor hun verkeersexamen. Jongens en meisjes, van harte gefeliciteerd!! 

 

Vrijdag 22 april bracht een grote groep oud-leerlingen (en hun ouders) van de groepen 8 een bezoek aan 
onze school. Bijna een jaar is er alweer voorbij sinds ze afscheid namen van Het Sterrenpalet om naar de 
middelbare school te gaan, wat vliegt de tijd!!  

De leerlingen hadden als afscheidscadeautje een appelboom geschonken. Deze is in het najaar geplant en 
staat in het perkje bij het insectenhotel. Door alle coronaperikelen was het toen niet mogelijk om samen 
te komen, daarom is het bord met alle namen van de leerlingen die vrijdag neergezet door behulpzame 
ouders.  Ook hadden de beide groepen een afscheidstegel gemaakt die in het pad bij de voordeur liggen/
komen te liggen. De “wij stappen op” tegels zijn inmiddels een leuke traditie geworden! Onder het genot 
van koffie/thee en een ijsje is er gezellig bijgepraat met elkaar. 

Dank jullie wel allemaal voor deze 
mooie cadeaus en wat was het leuk 
om elkaar weer te zien!! 
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Vorige week zijn we na de meivakantie gestart met de opening van de noodlokalen. We hebben met 
alle leerlingen en alle leerkrachten de groepen 8a en 8b hartelijk verwelkomd op het schoolplein. 
Twee leerlingen mochten het noodgebouw officieel openen met een speciale sleutel en alle groep 8 
leerlingen konden via een erehaag het nieuwe gebouw binnentreden. 

 

 

Die ochtend konden we ook het eindbedrag van 
de sponsorloop vermelden. Maar liefst € 
10.199,88 is er opgehaald! We konden dit be-
drag d.m.v. een cheque aan Mirjam Struyk over-
handigen, die deze op haar beurt zal overhandi-
gen aan het KWF tijdens haar deelname aan de 
Alpe d’Huzes op 2 juni. Alle sponsoren heel har-
telijk bedankt voor jullie bijdrage waardoor wij 
zo'n mooi bedrag hebben kunnen ophalen! 

Mirjam, heel veel succes met jouw deelname!  

 

 

 
Vorige week maandag was de koffie-inloop. Het was leuk dat er opnieuw een tafel vol mensen was. Onder het genot van een kopje kof-
fie of thee was er even tijd om gezellig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op woensdagmorgen 1 juni van 8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

 
Op woensdagmiddag namen er maar liefst 9 teams van onze school deel aan het touwtrektoernooi. We kunnen terugkijken op een suc-
cesvol schoolvoetbaltoernooi van het Sterrenpalet! Alle teams hebben hun uiterste best gedaan en wij zijn zeer trots op de resultaten 
die zij hebben neergezet! En alle coaches: bedankt voor jullie hulp!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gisteren hebben de kinderen van groepen 5 t/m 8 kennisgemaakt met diverse vormen van sport tijdens de Sportexperience, gehouden 
op zwembad het Vinkennest. Het was een heel leuke middag. 
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Met heel veel enthousiasme heeft een groepje muzikanten onder 
leiding van onze muziekdocent Siebrig vandaag muzieklessen ge-
geven aan onze leerlingen. Een mooie kennismaking met de ver-
schillende muziekinstrumenten. 
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Hallo allemaal, 

Mijn naam is Jorieke Verhoeven. Ik 
ben 23 jaar en woon in Losser. Ik 
werk op maandag, dinsdag en woens-
dag in de instroomgroep. Voordat ik 
op deze school kwam werken heb ik 
een jaar in Amerika gewoond. Daar 
heb ik heel goed Engels leren spre-
ken. In mijn vrije tijd doe ik aan bootcamp en ben ik buiten 
aan het wandelen of bak ik lekkere dingen. Ik ben dol op 
spelletjes spelen met vrienden en vriendinnen. 

Mijn naam is Sanne Jansen ik ben 23 jaar en woon in Gel-
selaar. 

Ik ben recent afgestudeerd voor pedagogisch medewerker 
niveau 3. 

Ik ben sinds kort werkzaam bij de kinderopvang IKC het 
Sterrenpalet. 

Ik ben werkzaam bij de babygroep, de peu-
tergroep en de BSO.  

Ik haal er plezier uit om kinderen te zien 
ontwikkelen en hun daarbij te helpen. 

Groetjes, Sanne 

Beste ouders,  

Ik ga me aan jullie voorstellen. Ik ben Li-
sanne van Loosen en woon samen met 
mijn man en 2 kinderen in Eibergen.  

Het werken bij IKC het Sterrenpalet doe ik 
met veel plezier. Ik ben vooral aan de 

Klaashofweg te vinden waar ik iedere ochtend geniet van 
de peuters. Ouders en kinderen een warm en vertrouwd 
gevoel geven, geeft mij voldoening. Een kind zich op zijn 
gemak laten voelen zodat het zich optimaal kan ontwikke-
len. De kinderlogica verveelt nooit en zorgt ervoor dat iede-
re dag anders is en ik mijn werk met een lach kan doen.  

Ben ik niet aan het werk dan kan ik erg genieten en rustig 
worden van de natuur of juist mijn energie kwijt tijdens een 
Zumba les.  

Kom gerust langs aan de Klaashofweg!  

Groetjes Lisanne 

Hallo Allemaal, 

Mijn naam is Robin Smit, 24 jaar oud en woonachtig in En-
schede. Vanaf heden ben ik jullie nieuwe beweegwijs leraar, 
en hier heb ik ontzettend veel zin in.  

Daarnaast ben ik nog werkzaam bij een BSO in Enschede 
"Partou de Vlinder". Dit doe ik ook alweer 3 jaar met heel 
veel plezier!  

Mijn hobby's zijn voetballen en gezellig met vrienden spel-
letjes doen.  

Verder hoop ik nog lang werkzaam te zijn voor deze prach-
tige school. 

Sportieve groeten, 

Robin Smit 



 
Bij de opvang verwelkomen we Boris, Eline en Ilse. Wij wensen jou 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. 

 

 

 

 

 

Ja het is al bijna weer zover. Op woensdag middag 25 mei is er weer De Huve Kids-klup, van 14.30 tot 16.00 uur. 
En wat doen we deze keer? We gaan zaadjes planten en je eigen kweekbakje maken en die mooi versieren. We vertellen wie de ijsheili-
gen zijn. We gaan buiten leuke spelletjes spelen. En we gaan picknicken. 

Je komt er achter hoe leuk het is bij de Huve Kids-klup  

Voor wie is de kids-klup: 
*voor de kinderen van groep 3 t/m 8 
*even opgeven van te voren 
*kosten €1.50 

Daarnaast is de Huve op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het realiseren van nog meer activiteiten. Voor wie hiervoor belang-
stelling heeft, kunt u terecht bij: 

Dorpshuis de Huve 
Mail: info@dorpshuisdehuve.nl 
Tel: 0545-471217 
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Op zondag 29 mei verzorgt de jeugdraad van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken een jeugddienst waarbij we de handen uit de 
mouwen steken!!Het draait allemaal om de vervuiling van de aarde. Hoe mooi deze ook geschapen is, we maken er een rotzooi van!! En 
eigenlijk is het best simpel: We kunnen hier namelijk zelf iets aan doen: we gaan naar buiten om afval op te ruimen!! 

Doe je mee?? Zondag 29 mei om 10.00 uur in De Oude Mattheüs, Grotestraat 50.  

Meer info leest u op Mijn School onder Documenten in de flyer “Kan ik er wat aan doen??” 

 

 
Op zondagmiddag 5 juni organiseert Podium Eibergen het kinderconcert van het duo Beth & Flo. Het kinderconcert maakt deel uit van 
het Kamermuziekfestival Eibergen, dat van 3 tot en met 6 juni (tijdens het pinksterweekend) plaatsvindt. Voor meer informatie verwijzen 
wij naar de bijlage. 
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U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Flyer “Kan ik er wat aan doen??” 

• Flyer kinderconcert Beth & Flo 

• (aanmeld)brief voor avond4daagse 


