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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Op 12, 13 en 14 september komt de schoolfotograaf. Onder schooltijd wordt van iedere 
groep een groepsfoto gemaakt en van iedere leerling een pasfoto. 

De planning hiervoor ziet er als volgt uit: 

• Maandag 12 september: groep 8, groep 7-8, groep 7, groep 3A, groep 3B, groep 6A en 

de opvangkinderen die die dag aanwezig zijn 

• Dinsdag 13 september: groep 1, groep 1-2, groep 2, groep 4A, groep 4B, groep 5A, groep 

5B en de opvangkinderen die die dag aanwezig zijn 

• Woensdag 14 september: groep 6B en de opvangkinderen die die dag aanwezig zijn 

De broertjes en zusjes komen samen op de foto samen op foto op de dag dat het oudste 
kind met zijn/haar groep aan de beurt is volgens de planning. Hierop zijn een aantal uit-
zonderingen, maar met deze ouders zijn hierover afspraken gemaakt. NB: alleen de 
broertjes/zusjes die hiervoor zijn opgegeven komen samen op de foto! De opgave hier-
voor was vóór de zomervakantie in verband met de planning van de fotograaf en er is 
geen ruimte meer voor nieuwe opgaves! 

Tot slot nog een tip van de fotograaf: Door kleurrijke kleding te dragen, komt de foto beter 
tot zijn recht! 

 

Het plannen van de schoolfotograaf gedurende drie dagen op een kindcentrum is verre 
van makkelijk. Baby's slapen op bepaalde tijdstippen, peuters eten op vaste tijdstippen 
hun hapjes en dan moeten we nog rekening houden met gymlessen, lessen Beweeg Wijs, 
een buitenschoolse activiteit en kinderen die nog thuis zijn en/of van een andere school 
moeten komen. Wij hebben ons uiterste best gedaan met alle wensen rekening te hou-
den.  We realiseren ons dat u uw kinderen al ruim van tevoren op moest geven voor de 
foto's met de broertjes/zusjes, maar dit is voor het maken van de planning en de aanle-
vertijd voor de fotograaf wel nodig geweest. Wij bedanken iedereen voor zijn/haar flexibi-
liteit, zowel bij het voortijdige plannen, invullen van vragenlijsten als straks bij het maken 
van de foto's! Laten we hopen op mooie resultaten.  

De schoolfoto-commissie 

 

 



Duurzaamheid, milieubewuster en een schonere wereld... dit is wat we allemaal willen voor onze kinderen. Laten we samen een klein 
verschil maken. Ieder jaar (soms meerdere malen per jaar) kopen we nieuwe gymschoenen voor onze kinderen. Kinderen groeien super-
snel, en dat is geweldig. Het is alleen zo zonde dat de oude schoenen, die er vaak nog als nieuw uitzien, bij het afval belanden of in de zak 
van Max.   

Heeft u thuis nog gymschoenen liggen die te klein zijn geworden, dan kunt u deze inleveren in de daarvoor bestemde bakken. De bak 
staat vanaf maandag weer in de grote hal, te herkennen aan het recycleteken. Alle maten gymschoenen zijn welkom! Bent u op zoek 
naar gymschoenen kijk dan gerust of er iets passends voor u bijzit en neem ze gerust mee. Zo helpen we elkaar en de wereld weer een 
stukje verder.  

 

Op woensdagmiddag 21 september vindt voor de groepen 5 t/m 8 het volleybaltoernooi plaats voor de kinderen die zich hiervoor hebben 
opgegeven. Het duurt van 14.30-17.00 uur. 

De kinderen die hieraan meedoen, mogen hun brood op school eten, daarna vertrekken we om 13.00 uur gezamenlijk op de fiets. 

Het is handig om zelf ook nog iets te eten en/of drinken mee te nemen. Natuurlijk zijn er ook supporters nodig langs de lijn. Komt u ze 
aanmoedigen? 

 

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in 
september gevierd. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en de buurt. Want goede buren doen ertoe. Dit jaar wordt Burendag op 24 september 
gevierd. 

Ook ons Kindcentrum wil graag goed contact onderhouden met de buren. Immers een goede buur.... Daarom 
nodigen wij onze buren uit voor een gezellige koffie-inloop op 11 oktober om 10.00 uur. Zij ontvangen hier-
voor een persoonlijke uitnodiging.  

 

Mocht u nog geen privacyverklaring hebben ingevuld, dan vragen wij u dit alsnog te doen via de link die u terugvindt op het Prikbord. Wij 
zijn verplicht deze door ouders in te laten vullen. Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 

Heeft u eraan gedacht uw vrijwillige bijdrage voor het kamp van uw kind (eren) te betalen? Mocht u dit nog niet hebben gedaan en dat 
wel willen doen, dan ontvangen wij dit graag. 

 

Afgelopen week was de Mad Science voorstelling weer op school.  Alle leerlingen hebben vol verbazing gekeken naar de professor.  Mad 
Science is een naschools programma op het gebied van wetenschap en techniek. De naschoolse cursus is bedoeld voor groep 3 tot en 
met 8 en is op woensdag om 12.15 in de hal van school. Inschrijven kan tot en met 13 september 2022. Let wel: Vol is vol. 

Er zijn helaas geen aanmeldflyers meer beschikbaar, maar u kunt uw kind ook inschrijven via de website van Mad Science: https://
inschrijven.mad-science.nl/asp . Kies hier voor de provincie Gelderland en vervolgens voor de woonplaats Eibergen en dan kun kunt u uw 
kind aanmelden voor deze cursus. 
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Afgelopen dinsdag ging de cursus computertypen/tekstverwerken, die bij ons op school gegeven wordt door Gulden Loon Typopleidingen, 
van start. De eerste cursus start om 14.30 uur en de tweede om 15.30 uur. De cursus wordt in het lokaal van groep 8 gegeven. Wij wen-
sen alle deelnemers veel succes! 

 

Voor onze kerstviering zijn wij op zoek naar grote glazen groente potten waar wij lichtjes in kunnen doen. (NB: het moeten echt de grote 
potten zijn en niet de kleine potjes). Graag schoon, zonder etiket en zonder deksel. Zouden jullie ons willen helpen met sparen? We heb-
ben er afgelopen jaar al 495 bij elkaar gespaard. Maar we hebben er minstens 600 nodig. Dus......De potten kunnen ingeleverd worden bij 
de groepsleerkracht en/of de conciërges. De herdertjestocht vindt plaats op woensdag 21 december. 

 

Deze week en begin volgende week wordt door de leerkrachten weer de Quikscan van het DHH ingevuld. Er zijn weer veel nieuwe ouders 
op school, daarom even een korte uitleg van wat de DHH inhoudt: Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een compleet 
systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Begaafde en hoog-
begaafde kinderen laten niet altijd hoge resultaten zien en dat is waarom dit instrument een mooie aanvulling is, want (hoog)
begaafdheid zit hem ook in hoe je denkt en doet. Vanaf deze week kan het zijn dat u dus een mailtje ontvangt om zelf ook een vragen-
lijst in te vullen over uw kind. Dit is alleen het geval als er uit de Quikscan blijkt dat we wat verder moeten kijken om uw kind goed in 
beeld te krijgen. Misschien denkt u: dit heb ik vorig jaar al gedaan en dat kan kloppen. Toch is het goed om elk jaar weer scherp te blijven, 
omdat kinderen natuurlijk blijven ontwikkelen en bepaalde eigenschappen misschien een jaar later wel zichtbaar worden. Als we verder 
gaan met diagnostiek vullen kinderen vanaf groep 5 ook zelf een vragenlijst in, dit doen ze op school. Als we het proces van de vragenlijs-
ten doorlopen hebben, gaan we met u samen kijken naar wat de conclusie is en welke stappen we dan gaan zetten voor dit schooljaar. 
Voor de één is verrijken en verbreden in de klas het beste, maar het kan ook zijn dat uw kind, naast verrijken en verbreden, baat heeft bij 
thema's uit de Paletklas (daarover later meer). Na de herfstvakantie zal op de dinsdag dan het eerste thema van de Paletklas starten. De 
bedoeling is dus dat bovenstaande voor de herfstvakantie is afgerond en dat we van start kunnen. Tot aan de herfstvakantie zal ik tijd 
nemen om met de kinderen kennis te maken en samen met de kinderen hun kwaliteiten in kleine groepjes of individueel in kaart bren-
gen.  Mocht u vragen hebben rondom plusklas en DHH kunt u mij benaderen via mijn school (Nicole Deuzeman) of het mailadres: 
n.deuzeman@vco-oostnederland.nl 

 

Vorig jaar tijdens het info uur en ook in het letterpalet heeft u al kunnen horen en lezen dat we vanaf dit schooljaar meer willen gaan 
samenwerken met de VCO-scholen ‘op den Akker’ in Haaksbergen en ‘Kisveld’ in Neede. Ineke is ook van deze scholen directeur.  
Deze samenwerking zijn we in de vakantie vorm gaan geven door een startactiviteit waarbij we elkaar konden leren kennen als collega’s. 
We hebben op de warme donderdagmiddag in de zomervakantie, na een startmoment op onze eigen scholen, een gezellige workshop 
mocktails shaken gehad. Deze workshop beeldde precies uit dat wat wij voor ogen hebben met deze samenwerking. Van alle scholen het 
beste bij elkaar brengen met een geweldige uitkomst. Zo willen wij ook dit jaar op meerdere gebieden gaan uitwisselen en samenwer-
ken. Om op elke school volgens onze eigen visie en organisatie de allerbeste uitkomst te geven door elkaar te inspireren, enthousiasme-
ren en op weg te helpen, waarbij ieders talent benut kan gaan worden.   
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Op ons kindcentrum draait het om de kinderen. Veel zaken worden door volwassenen (team en ouders) besproken en besloten. Wij vin-
den het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken en beslissen over de gang van zaken. Het is belangrijk om te weten wat er in ze 
omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. Als aanvulling op de ideeën die het team 
en ouders lanceren hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Ze hebben een grote denkkracht en bruisen vaak van de 
ideeën! De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de organisatie horen. In alle groepen is er door de 
groep een leerling gekozen die de groep vertegenwoordigt in een vergadering waarvan Alieke Leppink (locatieleider) de voorzitter is. De 
Kinderraad bestaat dit jaar uit: 

Groep 1A Freek 

Groep 1-2 Demi 

Groep 2A Febe 

Groep 3A Roos 

Groep 3B Willem 

Groep 4A Guus 

Groep 4B Mitch 

Groep 5A Milo 

Groep 5B Daan 

Groep 6A Noah  

Groep 6B Jikke 

Groep 7 Naut 

Groep 7-8 Noa & Anouk 

Groep 8 Leonie 

De Kinderraad is vorige week voor de eerste keer samen geweest. We hebben in 2 groepen gesproken over hoe de start van het school-
jaar is verlopen in de verschillende groepen. Wat ging er gelijk al fijn, wat missen de kinderen nog in de groepen en waar moeten we als 
leerkrachten aandacht voor hebben. In elke groep komt er een poster te hangen voor alle ideeën. Aan de hand van die ideeën vergaderen 
we de volgende keer weer verder. Wat zijn mogelijkheden en wat zijn gave ideeën, maar niet direct uitvoerbaar. Het zwembad komt elk 
jaar wel een keer voorbij, maar helaas daarvoor moeten we toch echt naar het Vinkennest blijven gaan. We zoeken samen naar oplossin-
gen voor wensen en kijken wat we kunnen realiseren. Het was een fijn eerste moment, soms spannend om voor het eerst te mogen ver-
gaderen, maar met een beker ranja en een groep leuke kinderen voelde iedereen zich toch snel thuis. We vergaderen weer na de herfst-
vakantie. 
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Hallo allemaal! 

Mijn naam is Britt, Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Neede 
samen met mijn ouders, zusje en hond. Ik doe de opleiding 
Pedagogisch Medewerker Niveau 4. Hiervoor heb ik de 
opleiding Helpende Zorg & Welzijn gedaan. Verder vind ik 
het gezellig om met vrienden te zijn en om een beetje pia-
no en gitaar te spelen. Hoop dat jullie mij zo een beetje 
beter kennen want ik ga bij jullie 
stage lopen op de groep aan de 
Klaashofweg. ! 

Hopelijk zie ik jullie snel 

Britt Ligtenberg 

 

Hallo,  

Misschien heb je mij al rond zien 
lopen op school maar mijn naam is 
Nina Schutten. Ik loop stage op de 
maandag en dinsdag in groep 2A bij 
juf Carolien. Ik doe de opleiding on-
derwijsassistent op het Graafschap College in Groenlo. Dit 
is mijn tweede jaar en het bevalt me super goed! Naast 
mijn opleiding vind ik het leuk om creatief bezig te zijn in 
mijn kleine nagelstudio.  

Ik hoop dat de kinderen het net zo leuk gaan vinden als ik 
deze periode! 

Nina Schutten 



Sinds 1 september heeft VCO een nieuwe bestuurder: Linda Tukkers. Zij gaat leiding geven aan de 14 scholen en kind-
centra van stichting VCO Oost-Nederland (VCO).     

Linda Tukkers volgt interim directeur Hans Vermeulen op. Linda Tukkers is geen onbekende voor VCO, zij werkt al 
sinds 1994 bij de stichting en heeft op diverse scholen als directeur gewerkt. Afgelopen week heeft Linda onze school 
al even bezocht. Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe taak!   
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Hoi! 

Graag wil ik me even voorstellen, mijn naam is Merel Kruip en 
ik ben 25 jaar oud. 

Ik ben woonachtig in Groenlo samen met mijn vriend. Een paar 
jaar geleden ben ik afgestudeerd als pedagogisch medewerker 
in de jeugdzorg. Daarna heb ik gewerkt in een andere branche 
maar het werken met kinderen blijft mijn passie. Ook heb ik 
meerdere oppasadressen waar ik veel plezier uithaal! Van na-
ture ben ik enthousiast, geduldig, integer en heb ik veel inle-
vingsvermogen. Vanaf 1 augustus kom ik met veel plezier het 
team van het Sterrenpalet versterken! 

Groetjes Merel Kruip 

Hallo! 

Mijn naam is Timo Dijkstra, ik ben 
19 jaar en kom uit Eibergen. Ik volg 
de opleiding Sport en Bewegen op 
het Graafschap college in Doetin-
chem waar ik nu in leerjaar 4 met 
als uitstroomprofiel BOS (Buurt, onderwijs, sport) bezig 
ben. Aan het einde van dit leerjaar hoop ik hier met de op-
leiding klaar te zijn en hierna eventueel door te gaan met 
de PABO/ALO. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te voetballen (als dit 
weer kan na mijn blessure) en in het weekend ga ik graag 
uit met vrienden. 

In de avond geef ik nu ook al ruim 3 jaar training bij FC Ei-
bergen in de jeugd.. Aankomend seizoen begeleid ik samen 
met iemand anders de gehele JO11, dit zijn 4 teams, en 
stuur ik hier andere trainers aan. Hierbij komt nog bij dat ik 
aankomend seizoen de mogelijkheid heb gekregen om bij 
de jeugdacademie van FC Twente/Heracles aan de slag 
mag gaan.  

Ik heb erg veel zin om aankomend jaar de gymlessen sa-
men met Jeanet en Jamie te gaan verzorgen en Ik hoop hier 
uiteindelijk te leren hoe ik zelfstandig lessen kan voorberei-
den, uit kan voeren en kan evalueren, zodat ik genoeg erva-
ring opgedaan heb voor de vervolgopleiding straks! 



In het vorige Letterpalet zijn wij vergeten Julia te verwelkomen, waarvoor onze excuses. Julia, van harte 
welkom in groep 3B. Welkom bij ons op school en heel veel plezier bij het leren en spelen!  

 

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

Bij de opvang verwelkomen we Alex, Mick, Loa, Tess en Mick. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en 
leertijd toe op het Sterrenpalet! 

 

Ilse (opvang) heeft in de zomervakantie een broertje gekregen. Hij heet Noël. 

Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst! 

 
De op de foto’s getoonde voorwerpen zijn deze vakantie teruggevonden. 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. 

Stichting Erfgoed Achterhoek en Liemers biedt kinderen en ouders een voorstelling in het dialect aan. Voor aanvullende informatie ver-
wijzen wij naar de bijlage. 

 

Op 17 september, 29 oktober en 12 november organiseert Museum De Scheper in Eibergen speciale kinderactiviteiten tijdens de grafheu-
vel expositie. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 
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U vindt onder Documenten de volgende 

bijlagen:  

• Uitnodiging voorstelling in het dialect 

• Flyer Museum De Scheper 


