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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

We nemen ook afscheid van een aantal juffen: Marian Woolderink, Marga Menkehorst, 

Joanne ten Hove en Lyan de Vries. Op donderdagmiddag om 14.00 uur aansluitend aan de 

circusvoorstelling in het openluchttheater zullen zij ook aanwezig zijn. Wij nodigen u uit 

om op dat moment afscheid te nemen van deze leerkrachten.   

Allemaal heel hartelijk bedankt voor alles wat jullie voor de groepen hebben gedaan in de 

afgelopen. 

 

Eerst hebben we bijna zomervakantie, maar toch kijken we alweer een stukje de toe-
komst in. Het nieuwe schooljaar start op maandag 22 augustus. We starten dan met het 
thema: Doorgaande lijnen. We verwachten alle kinderen om 8.15 uur op school.  

We hopen dat we u als ouders, die ochtend tijdens de koffie-inloop ook zullen ontmoeten.  
U bent van harte welkom! 

 

Op donderdag 7 juli a.s. oefenen de kinderen van de groepen 0 t/m 7 voor het school-
feest. 

Het optreden zal te zien zijn van 13.00-14.00 uur in het Openluchttheater van Eibergen. 

U heeft hiervoor een uitnodiging gehad en doen dat bij deze nogmaals. Er is ruimte voor 2 
toeschouwers per gezin.  

Om ongeveer 14.00 uur is het schoolfeest afgelopen en mogen de kinderen mee naar 
huis.                                                                                                                                                 
De kinderen die naar de BSO gaan die middag worden meegenomen naar de Klaashof-
weg. Mocht uw kind niet naar de BSO  hoeven deze middag, wilt u hem/haar dan afmel-
den?   

(Indien het slecht weer wordt, laten we u weten wat dan de locatie zal worden.) 

De peuters vieren deze ochtend ook feest. Hiervoor heeft u ook de informatie en de uit-
nodiging al ontvangen.  

 



Op maandag 4 juli is er, van 8.15 – 9.15 uur de laatste koffie-inloop van dit schooljaar. Hiervoor bent u 
allemaal van harte uitgenodigd! Het zou leuk zijn om elkaar rond de koffie/thee te ontmoeten. Ook de 
ouders van de peuter- en opvangkinderen zijn hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

Op woensdag 6 juli maken de kinderen ’s morgens onder schooltijd een uurtje kennis met hun klasgenootjes en de juf of meester van het 
aankomende schooljaar. Het is dan een moment ter voorbereiding op de start na de zomervakantie. 

 

Vrijdag 8 juli is de laatste schooldag voor dit schooljaar. Nadat we de laatste spullen die dag opgeruimd hebben sluiten we om 12.00 uur 
voor 6 weken de deuren. 

 

Op zaterdag 20 augustus zullen een aantal ouders diverse pleinwerkzaam-
heden verrichten. Allemaal alvast heel hartelijk dank voor jullie tijd en inzet, 
waardoor het belevingsplein zo mooi blijft!  

 

 

 

Na de zomervakantie, is er weer de luizencontrole. In de eerste schoolweek zullen de groepen weer gecontroleerd worden. Op welke dag 
dit zal zijn voor de groep van uw kind laten we u weten in het weekbericht op de vrijdag voor de start van het nieuwe schooljaar. 

 

Op donderdag 25 augustus beginnen we met de startgesprekken voor alle ouders. De gesprekken zijn bedoeld om de leerlingen en wat er 
voor hen nodig is samen met u goed in beeld te brengen. Mocht uw zoon/dochter weer dezelfde leerkracht komend jaar krijgen, dan 
hoeven de startgesprekken niet gevoerd te worden en is het goed om samen af te stemmen welke contacten handig en nodig zijn aan 
het begin van het jaar.  

Tijdens de startgesprekken is er de gelegenheid voor u om de leerkracht in te lichten over die zaken die u belangrijk vindt. Hierbij kunt u 
denken aan: de thuissituatie, de sterke kanten van uw kind, zijn of haar hobby’s, welke vriendjes heeft hij/zij en/ of de verwachtingen 
van u of uw kind naar de school/leerkracht. Eigenlijk is de vraag van ons tijdens deze 10 minuten: Wat wilt u graag dat wij weten over 
uw kind?  
We hopen dat we komend schooljaar ook weer de huisbezoeken op kunnen pakken. Maar of dit gaat lukken is op dit moment weer onze-
ker, door de opkomende corona situatie. Hierover informeren we u na de zomervakantie. 

 

Op maandag 5 september is er weer een informatieavond voor alle groepen. Op deze infoavond krijgt u van de leerkracht informatie over 
het reilen en zeilen in de groep. Een uitnodiging voor deze avond, met daarin ook de indeling van de avond, krijgt u t.z.t. van ons. Wat zou 
het fijn zijn dat we dit jaar deze avond weer op school kunnen organiseren. We hopen dat u erbij kunt zijn. 
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Zoals jullie inmiddels hebben kunnen lezen, komt de schoolfotograaf op 12, 13 en 14 september op ons kindcentrum (dus ook bij de op-
vang!) Noteert u deze data alvast in uw agenda? 

Broertjes/zusjes worden alleen samen op de foto gezet als u uw kind(eren) hiervoor aanmeldt. Alle broertjes en zusjes foto's moeten 
aangemeld worden. Zowel de broertjes/zusje die niet op school of de opvang zitten als de broertje/zusje die wel op school of de opvang 
zijn. Alle aanvullende informatie vinden jullie in het speciale bericht op Mijn School. Om de lijsten klaar te maken voor de schoolfotograaf 
willen wij u nu alvast vragen om uw kinderen aan te melden wanneer u broer(tjes)/zus(jes) samen op de foto wilt 
zetten. U kunt dit doen door deze korte enquête in te vullen via deze link. Deze enquête kunt u invullen t/m 
woensdag 6 juli en daarna niet meer. We hebben al een heel aantal aanmeldingen gekregen afgelopen week, fijn! 
Zonder aanmelding worden broertjes/zusjes niet op de foto gezet. 

Volgend schooljaar laten wij u weten wanneer uw kinderen (gezamenlijk) op de foto gaan. 

NB: Bij geen opgave of een te late opgave, zullen er geen foto's gemaakt worden. 

  

Met vriendelijke groeten, 

de schoolfotograaf-commissie 

 

Op Het Sterrenpalet sponsoren wij Catherine Makulima uit Oeganda. Catherine is geboren op 27 september 
2007. Elke maand krijgt zij het door ons gespaarde geld via de stichting UCCF (https://site.uccf.nl ,voor meer 
informatie). Het afgelopen jaar hebben we haar ook weer kunnen sponsoren. Catherine is daar erg blij mee. 

Met kerst hebben we haar ook een extra kerstgift kunnen sturen en Catherine 
dankt ons allemaal heel hartelijk. Naast de kerstgift hebben we haar ook een 
brief gestuurd en wij ontvingen een brief met foto van haar terug. Wat ontzet-
tend leuk om haar antwoorden te lezen en zo leuk als wij het vonden heeft zij 
het ook ervaren, zo lezen we in haar brief. Ook stuurde ze een foto mee, want 
van de kerstgift heeft zij een geit met 2 lammetjes kunnen kopen. Wat is het fijn 
om iemand in een ander deel van de wereld blij te kunnen maken. 

Spaart u na de zomervakantie weer met ons mee? Niet alleen namens Catherine, 
maar ook namens ons, heel hartelijk bedankt voor het sparen, zodat Catherine op 
weg kan naar een kansrijke toekomst. 

 

We hebben vorige week een brief van Catherine ontvangen met daarbij een nieu-
we foto van haar 

 

We herhalen het nog maar een keer: Mijn School zal vanaf eind juli gesloten zijn. Wij adviseren u dan ook om 
nu alvast alle foto's te downloaden omdat deze na 31 juli allemaal verwijderd zullen zijn. Wacht niet tot 30 
juli, de ervaring van vorig jaar leert dat Mijn School ook een week eerder kan sluiten! 

 

Het zou fijn zijn als de rapporten allemaal vóór de zomervakantie weer op school ingeleverd kunnen worden zodat we ze hier kunnen 
bewaren voor het volgende schooljaar. Alvast bedankt 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n8n-7YJYbkSb3vPwGGFyw-i-133YsDhLicNm5mcXZsVURjFTVUVKMEgzOVBNNFQzWkVaWlg2TDBQUS4u
https://site.uccf.nl/


De gymtijden voor het komende schooljaar zien er als volgt uit: 

Dit betekent voor de groep 1 en 6A dat zij op dinsdagochtend bij de Pickerhal moeten beginnen en op de donderdagochtend geldt dat 
voor groep 4A en op de vrijdag voor groep 8. 

Op maandagmiddag kunnen de kinderen van groep 4A bij de Pickerhal worden opgehaald. De kinderen die naar de BSO gaan worden naar 
school gebracht. 

De gymlessen starten op dinsdag 23 augustus, dus geef uw kinderen die dag hun gymkleding mee naar school. 

LET OP: Veel kinderen zullen na de vakantie weer hard zijn gegroeid. Voor het geval u nieuwe gymschoenen aanschaft: Let op dat het 
gymschoenen met ruwe zolen zijn. Wilt u de schoenen voorzien van naam, net als de gymkleding? De gymschoenen voor de groepen 1 en 
2 blijven op school, zodat wij ze elke week op school kunnen gebruiken. 

Op school is er v.w.b. gymschoenen ook de ‘ruilbeurs’-mogelijkheid. Als u nog goede gymschoenen thuis heeft, kunnen deze op school 
ingeleverd worden, zodat deze mogelijk nog door een ander gebruikt kunnen worden. Andersom kunt u op school komen kijken, als u dat 
wilt, of er tweedehands schoenen zijn, die uw kind kan gebruiken. Voor deze ‘ruilbeurs’ kunt u terecht bij Alieke en/of Mirjam. De schoe-
nenverzameling is bij hen in het kantoor te vinden. U mag altijd komen binnenlopen, maar u mag ook een bericht sturen Als u dat wilt, 
kunt u hiervoor ook een bericht naar hen sturen.  

 

Vandaag ontvangt u via een bericht op Mijn School het ouderhulpformulier. Voor het eerst hebben we van dit formulier een digitale ver-
sie van gemaakt. Wij willen u vragen of u dit formulier wilt invullen en uw hulp wilt aangeven voor komend schooljaar. We kregen de 
opmerking over afgelopen schooljaar dat bij sommige activiteiten geen gebruik gemaakt is van de opgave middels het ouderhulpformu-
lier, en dat er vlak voor de activiteit opnieuw gevraagd werd naar hulpouders, terwijl zij zich al hadden opgegeven via het formulier. We 
zullen er extra op letten dat we komend schooljaar eerst de ouders benaderen die zich hebben opgegeven via het ouderhulpformulier. 
Wel kan het soms voorkomen dat niet alle ouders nodig zijn voor een activiteit.  
Hopelijk kunnen we samen met u, weer leuke activiteiten doen met de kinderen.  

 

JIJ BENT EEN SPETTER! Dat is het thema voor de zomervakantie van de BSO dit jaar. Er zal letterlijk veel 
worden gespetterd, want de vooruitzichten voor deze zomer zijn kort samen te vatten in: 'warm'... Maar je 
kunt deze zomervakantie op veel meer manieren spetteren bij ons! Zo kan jij een spetter zijn in lekker eten, 
leuke spelletjes doen, werkjes maken, buitenactiviteiten en noem zo maar op! Het beloofd weer knallend en 
'spetterend' te worden deze zomer, dus zorg dat je erbij bent! 

Groetjes, 

Het team van BSO het Sterrenpalet 
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Dinsdag (bij juf Jeanet) 

08.15-09.00 uur  groep 1 

09.00-09.45 uur  groep 1-2 

10.00-10.45 uur  groep 2 

10.45-11.30 uur  groep 3 

11.50-12.30 uur  groep 3 

12.30-13.15 uur  groep 4B 

13.15-14.00 uur  groep 4A 

Dinsdag (bij meester Jaimie) 

08.15-09.00 uur groep 6A 

09.00-09.45 uur groep 6B 

10.00-10.45 uur groep 5A 

10.45-11.30 uur groep 5B 

12.00-12.45 uur groep 7 

12.45-13.30 uur groep 7-8 

13.30-14.15 uur groep 8 

Donderdag (bij juf Jeanet) 

08.15-09.00 uur groep 4A 

09.00-09.45 uur groep 4B 

10.00-10.45 uur groep 3A 

10.45-11.30 uur groep 3 

12.00-12.45 uur groep 5B 

12.45-13.30 uur groep 5A 

13.30-14.15 uur groep 6B 

Vrijdag (bij meester Jaimie) 

08.15-09.00 uur groep 8 

09.00-09.45 uur groep 7-8 

10.00-10.45 uur groep 6A 

10.45-11.30 uur groep 7 

 



Via deze weg willen we u bedanken voor alle hulp in het afgelopen schooljaar! Mede dankzij jullie inzet konden wij alle leerlingen laten 
schitteren! Ouders heel hartelijk bedankt!! 

 

Wat was het fijn dat er zo veel ouders, zowel fysiek als online, bij het info-uur aanwezig konden zijn! Bedankt voor uw aandacht! Er is 
heel veel informatie gegeven over het afgelopen en het komende schooljaar. Mocht u toch nog te kampen hebben met vragen of ondui-
delijkheden, dan horen we dat graag! Geen vraag of opmerking is teveel… Het verslag van deze avond kunt u komende week op Mijn 
School terugvinden. 

 

 
Hallo, 

Wat leuk dat ik me mag voorstellen. Ik ben Nicole Deuzeman. Ik ben inmiddels 24 jaar werkzaam in het onderwijs en 
heb ervaring opgedaan in de groepen 1 t/m7. Sinds een jaar heb ik de opleiding tot Talentbegeleider afgerond. Dit 
schooljaar werk ik aan de Meester Snel in Losser als leerkracht van groep 3 en 4 en als plusklasleerkracht. Volgend 
jaar kom ik elke dinsdag in deze rol bij jullie op school. Ik heb er heel veel zin in en kijk ernaar uit om jullie te ontmoe-
ten. 

Naast mijn werk hou ik van wandelen, creatief bezig zijn, lezen en samen zijn met familie en vrienden. 

Ik wens jullie voor nu alvast een heerlijke zomervakantie toe. 

Een hartelijke groet, 

Nicole 

Van  harte welkom op het Sterrenpalet, Nicole en een heel fijne tijd hier toegewenst!  

 

Hoi! Ik ben Jamie Tiebout, 25 jaar, geboren Zeeuw en sinds 3 jaar woonachting in Borne. Als gymleerkracht krijg ik veel 
energie van momenten in de gymles waarop een leerling grenzen heeft verlegd in het eigen kunnen en de momenten 
waarop we samen als klas kunnen genieten en het plezier beleven in sporten en bewegen.  

In mijn eigen tijd speel ik graag een potje voetbal bij ATC'65 en sta ik regelmatig met een hamer, zaag of schep in de 
hand om wat te klussen of tuinieren.  

Met veel plezier kijk ik uit naar de start van het nieuwe schooljaar op Het Sterrenpalet. Voor nu wens ik alle leerlingen en leraren een 
fijne en welverdiende zomervakantie! 

 

Volgende week dinsdag nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8A: Janine, Wout, Jack, Mirthe, Mitch, Stef, Leron, Kiki, Joske, Rens, 
Lars, Lotte, Yulian, Dean, Nigel, Melina en Kees en de leerlingen van groep 8B: Maik, Hashem, Anouk, Finn, Lotte, Fleur, Katelynn, Wout, 
Lisa, Noémi, Senne, Dana en Danischa. 

Allemaal tot ziens en heel veel succes op jullie nieuwe school! Ook de ouders van wie we afscheid nemen, willen we bij deze heel hartelijk 
bedanken voor het vertrouwen, de betrokkenheid en samenwerking in de tijd die we samen rond uw kind op onze school mochten delen! 

 

Deze periode nemen we ook afscheid van een groot aantal stagiaires: Pien, Carlijn, Naud, Mandy, Fleur, Eveline, Ilja, Puck, Milou en Merle. 
Allemaal: bedankt voor de dingen die jullie voor de groep(en) hebben gedaan! Succes bij alles wat jullie in de toekomst gaan doen! 

 

Tot slot nemen we afscheid van MR-lid Eva Opbroek. Eva, hartelijk dank voor jouw inzet! Sabine Kossink neemt de taken van Eva over. 
Sabine, van harte welkom! 
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Ook nemen we afscheid van Tygo en zijn ouders. Hij gaat naar een andere school. Tot ziens en heel veel succes op de nieuwe school!   

Volgende week sluiten we voor 6 weken de deuren van school. We wensen jullie allemaal een zonnige vakantie toe, thuis of elders! We 
hopen elkaar in gezondheid weer op maandag 22 augustus aanstaande te ontmoeten! 

 

 

De werkgroep Zomertoer Berkelland wordt gevormd door Beweeg Wijs, Culturije, Sport Federatie Berkelland, Jimmy’s Berkelland en Voor-
mekaar. Zij verzorgen dit jaar verzorgen voor de vijfde keer het zomeractiviteitenprogramma voor alle kinderen van Berkelland, Zomer-
toer Berkelland! 

Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

Ook tijdens de zomervakantie organiseert Sjors Sportief leuke activiteiten. Neem eens een 

kijkje op de website: https://www.sjorssportief.nl/ 
 

 
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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