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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Op maandag 23 mei werd onze school bezocht door 4 auditoren en hun docent om 
een proef-audit bij ons op school te doen. Deze dag zijn ze in gesprek gegaan met 
kinderen, leerkrachten, ouders en directie. Ook hebben ze in de verschillende klassen 
sfeer geproefd. De conclusie die we die aan het einde van deze dag kregen was: Er 
staat een heel mooi fundament op het Sterrenpalet. Er is een groot samen-gevoel bij 
iedereen in de school. En ouders en kinderen zijn tevreden. Er zijn ontwikkelpunten in 
beeld gebracht op het gebied van doorgaande lijnen en verdere verbanden leggen. 
Hiermee kunnen we volgend schooljaar aan de slag. De auditoren hebben een fijne 
en leerzame dag gehad en ook voor ons heeft de feedback informatie opgeleverd 
waarmee we weer aan de slag kunnen.  

 

Op woensdag 25 mei volgden we als team een workshop over lesgeven in de liefde. 
We spraken onder begeleiding van Sjoerd Warmerdam van de GGD over de ontwikke-
ling van kinderen op het gebied van relaties en seksualiteit. Wat past er gemiddeld 
genomen bij elke leeftijd qua ontwikkeling? Hoe en wanneer zijn kinderen gericht op 
zichzelf en anderen? En welke onderwerpen leven bij kinderen in de verschillende 
groepen? Vanaf volgend schooljaar willen we regelmatiger met de kinderen over dit 
onderwerp spreken in de groepen. Hiervoor zullen we gebruik maken van een metho-
de; ‘kriebels in je buik’. Ook proberen we volgend schooljaar bij dit onderwerp weer 
een info-uurtje voor ouders te organiseren.  

 

220 kinderen van het Sterrenpalet zullen meelopen met de avond4daagse! Wat een 
mooie groep kinderen die de straten weer blauw zullen laten kleuren op de 4 avon-
den die we gaan lopen. Op dit moment is de organisatie druk bezig om alles te ver-
werken. Aanvullende informatie over de avond4daagse volgt dus binnenkort.  



Op woensdagmiddag 8 juni a.s. gaan we voor de allerlaatste keer het oud papier inzamelen voor school. Hierbij kunnen we uw hulp nog 
goed gebruiken! We zoeken nog ouders/verzorgers, opa’s/oma’s met auto’s en aanhangers die ons willen helpen. U kunt zich opgeven 
via or@sterrenpalet.nl. 

 

Op zaterdag 18 juni staat weer een ochtend gepland voor diverse pleinwerkzaamheden. Heeft u twee rechterhanden?  Alle hulp is van 
harte welkom!  U kunt zich hiervoor aanmelden via Mijn School. Bij het agendapunt kunt u zich hiervoor opgeven.  

(Als u zich aan het begin van het schooljaar al heeft opgegeven via het ouderhulpformulier, hoeft u zich niet nogmaals op te geven, maar 
ontvangt u een aparte uitnodiging via de app). 

 

Op zaterdagmorgen 25 juni wordt er weer een wijkdag georganiseerd. Noteer deze datum alvast! Dit jaar doen alle Eibergse scholen 
hieraan mee. Op de verschillende pleinen van de scholen zullen er activiteiten zijn. Zodra we meer informatie hebben, zullen we u dit 
laten weten. 

 

Afgelopen woensdag was er weer een koffie-inloop. Onder het genot van een kopje koffie of thee was er 

even tijd om gezellig bij te praten. Gezellig dat jullie er waren. 

De volgende en tevens laatste koffie-inloop van dit schooljaar vindt plaats op maandagmorgen 4 juli van 

8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

 
In groep 1A verwelkomen we Maud. Welkom op de basisschool en heel veel plezier bij het leren en spelen!  

Bij de opvang verwelkomen we Finn. Wij wensen jou een heel fijne speel- en leertijd toe op het Sterrenpalet!  

 

Duuk (groep 0A) heeft afgelopen week een zusje gekregen. Zij heet Demi. 

Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst!  
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