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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

U kunt uw kind(eren) weer voor €5,00 lid maken van de Eibergse IJsvereniging. Dan kan/

kunnen uw kind(eren) de komende winter gratis, maar vooral ook veilig schaatsen op de 

ijsbaan op het sportcomplex de Bijenkamp. 

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat dezelfde vereniging ook de organisator is van 

de avondvierdaagse. Kinderen die lid zijn van de Eibergse IJsvereniging kunnen hieraan 

gratis deelnemen. 

De wandelvierdaagse vindt plaats van 5 t/m 9 juni 2023 en hieraan neemt ons kindcen-

trum deel met de groepen 3 t/m 8. 
De normale entree bedraagt €2,00 per dag om te kunnen schaatsen op de ijsbaan en 

deelname aan de avond-wandelvierdaagse kost €5,00 per kind.  
U kunt uw kind(eren) aanmelden door een vragenformulier in te vullen. De link hiervoor is:  

aanmeldformulier (https://forms.office.com/r/9eiptwA6fP) 

Deze link is ook terug te vinden op het Prinkbord op Mijn School. 

LET OP: alleen formulieren die volledig zijn ingevuld, worden in behandeling genomen. 

Daarna controleren wij of de bijdrage ad €5,00 per kind daadwerkelijk is voldaan. Is er niet 

of niet volledig betaald, wordt uw kind geen lid van de IJsvereniging. 
Dit formulier is vanaf vandaag t/m vrijdag 21 oktober (23:45 uur) in te vullen en sluit 

daarna automatisch. Wie zijn/haar kind voor dit tijdstip niet heeft aangemeld, zal zélf het 

lidmaatschap voor de IJsvereniging moeten regelen,. 

Het invullen van het formulier duurt ongeveer 5 minuten om te voltooien.  
 

https://forms.office.com/r/9eiptwA6fP


Afgelopen woensdag was het De Dag van de Leraar.  

De Dag van de Leraar, is een speciale dag om waardering voor leerkrachten te tonen. De dag 
wordt gevierd in zo'n 88 landen wereldwijd op 5 oktober. 

Op deze dag wordt de waardering van leerkrachten benadrukt en is er aandacht voor het onder-
wijs als belangrijke factor in de maatschappij.  
Deze dag is volgens traditie ook de studiedag vanuit VCO, zo ook afgelopen woensdag. In de och-
tend zaten we samen met het team van Kisveld en op den Akker bij ons op school en volgden we 
een professionaliseringsochtend over EDI. EDI is een manier om effectief instructie te geven. 
Vervolgens verplaatsen we ons naar Enschede voor een lekkere lunch, een omdenk-show, een 
workshop in expertgroepen en een muziekbingo.  Een geslaagde dag, waar we een mix hebben 
gehad van inhoudelijk informatie delen en opdoen en ontspannen met elkaar plezier beleven. 
Een fijne dag om energie van te krijgen.  

De Ouderraad heeft ook dit jaar het team van het Sterrenpalet weer goed verwend. Wij werden 
maandag verrast met een persoonlijk cadeautje. Heel erg bedankt voor dit attente gebaar!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Op maandagmorgen 10 oktober hebben we de jaarlijkse fietscontrole voor de groepen 5 t/m 8. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind die dag 
zijn/haar fiets meeneemt naar school? Bij de documenten onder mijn school vindt u een bestand waarop u kunt zien op welke punten de 
fietsen worden gecontroleerd. Zo kunt u zelf alvast de fiets met uw kind controleren en eventueel repareren voor 10 oktober.  

 

 
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 werd Burendag op 24 september gevierd. 

Ook ons Kindcentrum wil graag goed contact onderhouden met de buren. Immers een goede buur....  

Wij hebben onze buren uitgenodigd voor een gezellige koffie-inloop op dinsdag 11 oktober tussen 10 en 11.30 uur. Zij zijn hiervoor per-
soonlijk uitgenodigd. We hopen op een gezellige ochtend.  

 

 
• Op woensdag 12 oktober is de studiedag van Humankind. Er is dus geen VSO, dagopvang, peuteropvang en BSO. Deze dag is er wel 

gewoon school.  

• Van maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober zijn alle leerlingen vrij vanwege de herfstvakantie. 

 

 
Op zaterdag 29 oktober 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 nog-
maals op te geven, maar ontvangt u een aparte uitnodiging via de app). 
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Wie worden de voorleeskampioenen van het Sterrenpalet? 

De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen meedoen aan de voorleeswedstrijd. In elke klas wordt in de tweede 
week na de herfstvakantie de voorronde gehouden. Uit elke jaargroep komen twee winnaars. Zij strijden op 
woensdagochtend 16 november in de finale op school tegen elkaar. De ouders van de finalisten mogen hierbij 
aanwezig zijn. Zij worden t.z.t. uitgenodigd door de voorleeswedstrijdcommissie. Een echte jury maakt de win-
naars van elke groep bekend. Een aantal voorleestips: Lees een stukje van max. 5 minuten, lees rustig voor, 
spreek duidelijk, kijk af en toe de zaal in en verspreken is niet erg. Goed ademhalen en opnieuw beginnen. 

Wij wensen de kinderen alvast veel succes met de voorbereidingen.  

 

Afgelopen dinsdag was de koffie-inloop. Onder het genot van een kopje koffie of thee was er even tijd om ge-
zellig bij te praten.  

De volgende koffie-inloop vindt plaats op woensdagmorgen 2 november, van 8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor 
van harte uitgenodigd! NB: Ook de ouders van de peuter- en opvangkinderen zijn hiervoor van harte uitgeno-
digd! 
 

Vorige week donderdag was de ouderavond rondom PBS (Positive Behaviour Support). 

Het was heel fijn dat er een heel aantal ouders en collega's hierbij aanwezig waren! Monique Baard was deze avond onze gastspreker. 
Monique is al een aantal jaar betrokken bij onze school. Ze begeleidt ons in het hele PBS proces. Ze nam ons mee in een interactief uur 
over positief gedrag stimuleren op school, hoe doen we dat, welke verwachtingen hebben we naar elkaar en wat doen we dan precies. 
Daarnaast gaf ze ook tips om deze manier ook thuis toe te passen. Een fijne avond!  

 

Bij de opvang verwelkomen we Ella, Kristoff en Oscar. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en 

leertijd toe op het Sterrenpalet! 

 

Ons team is de afgelopen tijd uitgebreid met een heel aantal stagiaires. Zij stellen zich hieronder 

even aan u voor. Welkom allemaal en een heel fijne stagetijd toegewenst! 
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Hallo! Ik ben Rike Nienhaus, 19 jaar oud en nu voor een jaar 
stagaire op deze school. Momenteel begeleid ik het onderwijs 
in groep 4b. Sinds September ben ik student op Saxion in En-
schede en volg daar voor de volgende 4 jaar de pabo-opleiding. 
Ik woon dichtbij de Nederlandse grens in Duitsland (Gescher) 
en in mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 
dansen, te bakken en met vrienden af te 
spreken. 

Groetjes, 

Rike Nienhaus 

Dag, 

Ik ben Indy Veldhuis, 20 jaar en woon in 
Rekken. Ik studeer in Enschede de PA-
BO. Ik loop stage op het Sterrenpalet bij 
groep 5B.  

Mijn hobby's zijn sporten, lezen en af-
spreken met vriendinnen. Ik werk bij GAREO en geef daar ver-
schillende soorten gymlessen, zoals turnen, kleutergym en 
bodyworkouts voor volwassenen. 

Groetjes, 

Indy Veldhuis 
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Hoi! 

Mijn naam is Marlon Monster en ik ben 21 jaar 
oud. Tot februari mag ik stagelopen in groep 
1/2 bij juf Marit en Ariska, waar ik heel veel 
zin in heb! 

Afgelopen jaar heb ik mijn studie Social Work 
op het Saxion in Enschede afgerond. Hierdoor heb ik al ervaring 
met de (speciale) kinderopvang en speciaal onderwijs. Dit jaar 
ben ik begonnen op de PABO ook in Enschede. 

Oorspronkelijk kom ik uit Varsseveld en ik woon momenteel in 
Enschede in een studentenhuis. Mijn hobby’s zijn: lezen, lekker 
eten, afspreken met vrienden en volleyballen. 

Op de donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 1/2, tot 
snel! 

  

Groetjes, Marlon  

Hoi allemaal, 
Ik ben Elze Wansink en ben 17 jaar. Ik zit in het tweede leerjaar 
van de opleiding onderwijsassistent in Groenlo. Het komende 
halfjaar zal ik te vinden zijn bij juf Micha in 
Groep 3A op de maandag en dinsdag. In mijn 
vrije tijd speel ik graag saxofoon bij Euphonia en 
winkel ik graag. Ik heb in ieder geval super veel 
zin in het komende halfjaar met deze leuke 
klas. 
Groetjes Elze Wansink 

Hallo! 

Mijn naam is Tygo Veldhuis. Ik ben 21 jaar-
tjes jong ;).  Ik ben eerstejaars student aan 
de pabo in Enschede. Hiervoor heb ik de 
docenten opleiding gedaan voor sport do-
cent. 

Ik ben woonachtig in Rekken. In mijn vrije tijd doe ik veel aan 
sport, daarnaast geef ik voetbal trainingen en werk ik in de 
horeca. Ook ben ik in de wintermaanden skileraar in Oostenrijk. 

In mijn opleiding wordt van mij verwacht dat ik 2 keer een half 
jaar stage loop. Om zodoende met meerdere doelgroepen in 
aanraking te komen. 

Ik hoop er met de kinderen een leuk (half) jaar van te maken! 

Tot snel! 

Hoi, ik ben Floris. Ik ben 17 jaar en ik loop stage in groep 6b op 
het Sterrenpalet in Eibergen. Ik doe de Pabo op het Saxion in 
Enschede en ben een eerste jaar student. Ik heb op de stage al 
snel gemerkt dat ik het wel heel leuk vond en dat dit wel iets is 
wat ik later ook wil gaan doen. Als hobby’s ga ik naar de sport-

school en doe ik aan survival, 
vind het ook erg leuk om dingen 
te doen met mijn vrienden en 
luister veel naar muziek. Ik werk 
ook nog bij de Albert Heijn in 
Neede achter de kassa. 

Floris Roos 

Hoi!  

Mijn naam is Lynn, ik ben 18 jaar, woon in Borculo en studeer 
de pabo aan het Saxion in Enschede. Op de donderdag en vrij-
dag zal ik te vinden zijn in de groep 1A! Buiten school om 
spreek ik vaak met vrienden af om te picknicken of iets anders 
gezelligs te doen. Verder besteed ik mijn tijd aan het kijken van 
tv shows en het luisteren naar muziek. 

Lynn 

Ik ben Iris Grevelink en loop stage in groep 3B. 

Ik zit in mijn laatste jaar van mijn oplei-
ding onderwijsassistent dus ik ga hier 
ook mijn examen doen.  

Naast mijn School en stage vind ik het 
leuk om buiten op pad te gaan door te 
wandelen of mountainbiken. Mijn 
grootste hobby is fotografie en video en 
dit is dan ook iets wat ik graag doe in 
mijn vrijetijd.  

Ik hoop een leuke tijd te gaan hebben in de groep en op de 
school, maar dat komt zeker goed! 

Iris Grevelink 



Op zondag 9 oktober komt poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek naar Neede voor een superleuke, interactieve voorstelling voor alle 
kinderen. Ook ouders en grootouders zijn welkom! 

Het is een voorstelling met goocheltrucs en buikspreekacts. Het leuke van deze show is dat kinderen mogen meehelpen in het doen sla-
gen van trucs. 

Matthijs Vlaardingerbroek speelt deze voorstelling tientallen keren per jaar door het hele land. En nu komt hij naar Neede op zondag 9 
oktober in de Grote Kerk, Kerkplein 1 Neede, op uitnodiging van het JA-team PKN-Neede. De voor-
stelling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur. De entree is gratis. Wel wordt er een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd voor de onkosten. 

Aan de hand van allerlei goocheltrucs, waar meerdere kinderen aan mee mogen helpen, ontdekken 
kinderen dat talenten groeien, als je hiermee gaat oefenen. Of het nu om turnen, tekenen, voetballen 
of lezen gaat, als je oefent met je talent, gaat dit altijd groeien. 

De voorstelling' Iedereen heeft talent ' is zowel geschikt voor onderbouw en bovenbouw van de basis-
school. Ook groep 8 vindt deze voorstelling erg leuk! 

Binnenkort worden de Sjors Sportief/Creatief boekjes weer uitgedeeld aan alle oudste kinderen. 

In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis 
te maken met één of meerdere activiteiten. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van 
sport en cultuur in onze gemeente! Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

Dorpshuis De Huve  organiseert op woensdag 12 oktober van 14.00-16.30 uur een gezellige middag met o.a. Oud Hollandsche Spellen. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

Op 30 oktober is er weer een Kinderkerkdienst. Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

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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U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Persbericht Sjors Sportief 

• Doe het Samen 

• Kinderkerkdienst 


