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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Van de zomervakantie tot de herfstvakantie 
hebben de kinderen €70,17 bij elkaar gespaard 
voor ons sponsorkind Catherine in Oeganda. De 
spaarpotten staan in de klas. We sparen nu weer 
tot de kerstvakantie. Helpen jullie ook weer 
mee?  

 

 
 
 
 
 
 
 

Wie worden de voorleeskampioenen van het Sterrenpalet? 
De afgelopen week werd er in elke klas van groep 4 t/m 8 
de voorronde van de voorleeswedstrijd gehouden. Uit elke 
klas is er een winnaar gekomen. Van harte gefeliciteerd 
aan hen! Komende woensdag (16 november) lezen zij in de 
finale op school tegen elkaar. De ouders van de finalisten 

mogen hierbij aanwezig zijn. Zij zijn of worden door de voorleeswedstrijdcommissie hier-
voor uitgenodigd. 
 

Onder Documenten op Mijn School vindt u het jaarverslag van de Ouderraad. 
Daar vindt u tevens het door de penningmeester opgestelde overzicht betreffende de 
besteding van de ouderbijdrage. 
 
 

 
 



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 ruim 500 bij elkaar gespaard. Maar we hebben er minstens 600 nodig. Dus......De potten kunnen ingeleverd wor-
den bij de groepsleerkracht en/of de conciërges. De herdertjestocht vindt plaats op woensdag 21 december. 

 

 
Op maandag 14 november is er een inloopspreekuur vanuit de GGD. Dit spreekuur vindt plaats in de spreekkamer naast 

groep 3B (op de bovenverdieping) en is van 8.15 - 9.15 uur. De jeugdverpleegkundige  is er dan om vragen te beantwoorden waar u als 
ouder mee zit. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de opvoeding, zindelijkheid, gedrag, voeding etc. van uw kind dan kunt u vrij binnenlopen. 
Mocht het niet uitkomen en heeft u toch een vraag dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden met de GGD.  

U kunt bellen naar de afdeling jeugdgezondheid op werkdagen van 9.00-12.00 uur: 088-4433021. 

 

 
Op donderdag 24 november houden we ons volgende info-uur.  
Liona Mast en Sabine Scheffer, logopedisten van logopedie Eibergen, zullen deze 
avond organiseren.   
Tijdens het info-uur vertellen zij over de taalontwikkeling bij kinderen en hoe de taal-
ontwikkeling te stimuleren is.  
Dit mogen we ook samen gaan ervaren door interactieve werkvormen. Naast de taalontwikkeling 
zal er ook aandacht zijn voor het belang van lezen en voorlezen en hoe dit te doen.  
De avond starten we met een koffie inloop vanaf 19.15 uur. Om 19:30 starten we met het info-
uur en om 20:30 uur sluiten we de avond af.  
Alle ouders van opvang en onderwijs zijn van harte uitgenodigd deze avond!   

 

 
Voor wie belangstelling heeft voor het schaatsproject voor leerlingen van de groepen 7 en 8 verwijzen wij naar de bijlage. Aanmelden 
hiervoor kan via www.sjorssportief.nl . Vorige week zijn de nieuwe boekjes voor Sjors Sportief/Creatief uitgedeeld. Hier staat het aanbod 
van sport-, beweeg- en creatieve activiteiten van Berkelland. 

Ook staat er op Mijn School (onder Documenten) een flyer waarin aanvullende informatie staat. 

 

 
Op woensdagmiddag 14 december (van 13-17 uur) organiseert BC de Picker Reds het basketbaltoernooi 
in de Pickerhal voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De kinderen die hieraan willen meedoen, kun-
nen zich hiervoor opgeven bij hun leerkracht. Dit kan tot en met vrijdag 2 december. 

 

 

 

 
De Kinderraad is weer bij elkaar geweest. Er zijn veel onderwerpen besproken zoals:  
Vogelhuisjes om op te hangen om de processierupsen te bestrijden, zodat de boomhut altijd gebruikt kan worden. Ook stelden de kin-
deren vragen over de hekken rondom het klimbos. Gelukkig zien we dat het gras eindelijk echt begint te groeien. Dus we hopen binnen-
kort de hekken weg te kunnen halen. Ook spraken de kinderen zich uit over hoe leuk het was dat er stagiaires op school zijn en kwam de 
vraag tot leuke gastlessen. Allemaal ideeën om weer mee te nemen in onze overleggen en thema's.  
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http://www.sjorssportief.nl/


Morgen wordt Sinterklaas weer in ons land verwacht. Het wordt heel spannend of en hoe Sinterklaas en zijn pieten in Nederland ko-

men... Heel veel plezier voor en met de kinderen! 

 

Morgen arriveren Sint en zijn pieten in ons land zijn. Zo ziet ons programma rondom Sinterklaas er uit: 

• Op dinsdag 22 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Wil iedereen ervoor zorgen dat uw zoon/dochter vóór maandag 21 

november een (gym)schoen op school heeft staan? 

• Op vrijdag 25 november is er een pietenmorgen voor de groepen 1 en 2. De kinderen van de groepen 8 zullen hierbij begeleiden. 

• Op dinsdag 29 november hebben de kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 (onder schooltijd) pietengym. Wie weet krijgen zij dan wel 

hun pietendiploma? 

• De groepen 5 en 6 gaan die dinsdagmiddag (29 november) gewoon gymmen. Ook zij zullen vast wel leuke kunstjes doen op de gym-

toestellen. 

Heb je vandaag een appje gestuurd, door je tijdlijn gescrold, televisie gekeken of een tablet gebruikt? (Digitale) media spelen een belang-
rijke rol in ons dagelijks leven, ook in dat van onze kinderen. Mediawijsheid is daarom belangrijk. Tijdens de Week van de Mediawijsheid 
(4 tot en met 11 november) hebben de groepen 7, 7/8 en 8 extra aandacht aan mediawijsheid besteed en het spelen van de serious ga-
me MediaMasters is daar onderdeel van. Door het spelen van de game bouwen leerlingen een basiskennis op over mediawijsheid terwijl 
spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant basale rekenvaardigheden aan de orde komen. We gaan aan de slag met onderwer-
pen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws.  

  

Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters worden leerlingen vijf speldagen lang uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te 
helpen. Hiervoor kunnen zij in de klas en thuis MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over mediawijsheid. De klas die 
de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen, en wint mooie prijzen. 

Vandaag hebben wij allemaal de finaledag gespeeld. Komende maandag kunnen wij zien op welke plek de groepen zijn geëindigd. De 
kinderen waren druk bezig met het verdienen van extra ‘bits’. Zelfs thuis zijn verschillenden er mee bezig. Het is tof om te zien hoe en-
thousiast de kinderen zijn. 

 

In het kader van PBS (Positive Behaviour Support) hanteren wij elke week de Regel van de Week. 

Voor aankomende week is dat:  

 

 

 

 

 

 

Voor de week daarop is dat: 
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BeweegWijs wat is dat ook alweer? 

Beweeg Wijs met gedrag is een samensmelting van de speelpleinmethode van Beweeg Wijs en de principes van spelen met gedrag van 
gedragsdeskundige Erik Boot. De methode gaat ervan uit dat leraren de leerlingen beter moeten leren begrijpen en leerlingen in een soci-
aal eenvoudiger situatie kunnen plaatsen, zodat een grotere kans op succesbeleving kan ontstaan. Er ontstaat een “rijke omgeving” voor 
vrijetijdsbesteding in de brede school. 

Onderdeel van de methode zijn de aangebrachte kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die 
afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de pauzes worden de leraren van de school ondersteund 
door een gediplomeerde combinatiefunctionaris. Daarnaast worden oudere leerlingen opgeleid tot juniorcoaches om jongere leerlingen te 
begeleiden bij het spelen. 

Hieronder kunt u de betekenis zien van de kleuren. 

 

Ten slotte, is er bewezen dat kinderen die beweegwijs krijgen 

meer in beweging zijn. 

We gaan aan de slag met structuur aanbrengen in het buiten 

spelen en de gedrag regels. En kinderen die een paar keer per 

dag matig intensief bewegen, leren beter. 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 29 oktober zijn er weer pleinwerkzaamheden uitgevoerd rond de school. Een heel aantal ouders en kinderen heeft ons hier-
bij geholpen. Ook is de centrale hal schoongemaakt. Plafondplaten zijn op hun plek gelegd, de enorme lampen zijn van stof ontdaan en er 
is flink gepoetst. 

Allemaal heel hartelijk dank voor jullie tijd en inzet, waardoor het belevingsplein zo mooi blijft en de hal weer lekker schoon is!  

 

Woensdag 2 november was de koffie-inloop. Het was leuk dat er opnieuw een tafel vol mensen was. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee was er even tijd om gezellig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op donderdagmorgen 1 december, 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 uitgenodigd! 

Dinsdag 8 november is groep 7/8 weer op bezoek geweest in het technieklokaal in Borculo. We hebben deze keer in twee groepen het 
een en ander geleerd. Groep 7 heeft een zenuwspiraal gemaakt en in groep 8 leerden ze stevige bruggen bouwen. Op het einde was er 
zelfs een wedstrijdje welke brug het meeste kilo zou kunnen dragen voor het zou breken. Het was erg spannend en leerzaam. In januari 
gaan we weer, maar dan naar Neede. 
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Vandaag hebben wij afscheid genomen van juf Rieke. Na ruim 48 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs gaat zij met pensioen. 
Vandaag was haar laatste werkdag en hebben we, naar de wens van Rieke, samen met de kinderen afscheid genomen van haar. Bedankt 
Rieke voor alles wat je voor de kinderen en ons betekent hebt in de afgelopen jaren!  

 

 

 

Rieke is vandaag flink in het zonnetje 
gezet. Het was een dag vol verrassin-
gen, cadeautjes en een workshop. 
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Een aantal gezinnen/teamleden hebben de afgelopen week te maken gehad met ziekte, een ongeluk of overlijden van een dierbare. We 
willen iedereen die hiermee te maken heeft of pas heeft gehad heel veel sterkte wensen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 19 november organiseert muziekvereniging Euphonia het feest van Sinterklaas! Een feest waarbij kinderen van 3 t/m 10 jaar voor 
worden uitgenodigd. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlagen. 
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Hoi allemaal, 

Ik ben Juf Danielle, ik ben dit jaar werkzaam op het Sterrenpa-
let als onderwijsassistent.  

Ik neem vanaf 14 November op de dinsdag- en donderdagoch-
tend de werkzaamheden van juf Rieke over.  

Ik woon samen met mijn man, onze 2 kinderen, hond en konijn 
in Haaksbergen. 

In mijn vrije tijd ga ik graag winkelen, sporten, 
wandelen, lezen en leuke dingen doen met 
mijn gezin. 

Samen gaan we er een leuke tijd en een mooi 
schooljaar van maken!  

 

Groetjes juf Danielle 

.  

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Jaarverslag OR 

• Financieel overzicht ouderbijdrage  

• (opgave)brief het grote Sinterklaas-feest 

Hoi allemaal, 

Ik ben Silke Meijerink, 16 jaar oud en ik woon in Haaksbergen. 
Sinds deze week loop ik stage in groep 1. De opleiding die ik 
volg is onderwijsassistent in Groenlo. Ik zit nu in het eerste 
leerjaar. In mijn vrije tijd doe ik aan dansen en tekenen. Daar-
naast werk ik als caissière bij de jumbo in Haaksbergen.  .  


