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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

De datum voor de herfstvakantie van volgend schooljaar is bekend. Deze is van 23 t/m 
27 oktober 2023. Zodra de overige data bekend zijn, zullen wij deze met u delen.  

 

Juf Marit heeft verteld dat zij in mei een kindje verwacht, Mila wordt grote zus! Marit en 
Max , van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap! We wensen jullie een heel goede, 
verwachtingsvolle tijd toe. Dit betekent dat Marit met zwangerschapsverlof gaat. Wan-
neer dat zal zijn en hoe e.e.a. ingevuld gaat worden, hoort u t.z.t. van ons. 

 

Jaarlijks wordt in de groepen 5 tot en met 8 de veiligheidsscan ingevuld. De scan geeft 
ons inzicht in het welbevinden en sociaal veilig voelen op school van de kinderen.  
Eenmaal per twee jaar wordt de vragenlijst onderwijskwaliteit afgenomen onder ouders/
verzorgers.  

Dit jaar staat deze vragenlijst weer voor u klaar. We willen u vragen om de vragenlijst (die 
vanaf vanmiddag 16.00 uur open staat) in te vullen voor 23 december 2022. In een apart 
nieuwsbericht op mijn school vindt u de link naar deze vragenlijst. Uw antwoorden van de 
vragenlijst zijn voor ons een meting waar u tevreden over bent en waar wij als het Ster-
renpalet ons nog verder in kunnen ontwikkelen.  
Alvast bedankt voor de medewerking. In het nieuwe kalenderjaar volgt er een terugkop-
peling van de bevindingen en van beide vragenlijsten.  

 

 
 
 

 
 



Begin januari gaan wij schoolbreed aan de slag met het project ‘mijn lievelingsdag’. Dit is een 
project waarbij het gaat over geluk en positieve en negatieve gedachten die altijd in je hoofd 
zitten. De negatieve gedachten worden in het boek vertaald door Karel. De positieve gedachten 
door Uil. De vraag is bij alles wat je doet, naar wie luister je? Luister je naar Karel of luister je 
naar Uil? Wat geeft jou geluk? Wat maakt jou gelukkig?  

Danielle Foekens is leerkracht en heeft hierover samen met Mirjam Spitholt een prentenboek 
geschreven. Danielle heeft hierbij ook pro-
jecten geschreven voor scholen. In de week na de kerstvakantie geeft ze een work-
shop voor alle leerkrachten en in de 2e schoolweek van januari komt Danielle de af-
trap geven in alle groepen. Bij dit project horen 4 verschillende figuren. Een Uil, een 
Karel, een muis en een meisje Vicky. Bij deze figuren zijn haakpatronen gemaakt. 
Daarvoor willen we uw hulp vragen. Wie zou ons willen helpen haken?? Als u ons wilt 
helpen om elke klas te voorzien van een mooi setje, dan horen we het graag. Vanaf 
aanstaande woensdag staan er pakketjes klaar met daarin het haakpatroon en het 
benodigde katoen. Op deze manier hopen we dat we na de kerstvakantie ,als de les-
sen beginnen, ook in elke klas een setje gehaakte figuren te kunnen gebruiken ter 
ondersteuning van de lessen. 

 

 

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 gymtoe-
stellen.  

 

Op donderdag 1 december is er, van 8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop in de centrale hal van school. Hier-
voor 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 donderdag 1 december vindt de hercontrole van de fietsen plaats voor de groepen 5 t/m 8. Wilt u ervoor zor-
gen dat uw kind (die hiervoor in aanmerking komt) die dag zijn/haar fiets meeneemt naar school? 

 

Op maandag 5 december mogen we Sinterklaas en de Pieten verwelkomen op ons Sterrenpalet.  

Zoals u in het aparte nieuwsbericht over Sinterklaas heeft kunnen lezen doen we dit samen met de 
kinderen en u als ouders (in het oudervak). De kinderen komen eerst in de klas, om vervolgens sa-
men met de leerkracht naar buiten te gaan. U bent als ouder van harte welkom om de intocht van 
sinterklaas bij ons op school mee te beleven. De viering in de groepen zal ook dit jaar zonder ou-
ders plaatsvinden. De groepsleerkrachten maken foto's en daarna kunt u deze bewonderen op Mijn 
School. We hopen dat het een fijn Sinterklaasfeest wordt! 

 

Na bijna40 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs mag juf Dinie bijna met pensioen. Op donderdag 22 december is haar 
laatste werkdag en zullen we, naar de wens van Dinie, samen met de kinderen afscheid nemen van haar.  

Bedankt Dinie voor alles wat je voor de kinderen en ons betekent hebt in de afgelopen jaren! We gaan er met elkaar een 
feestelijke dag van maken. Verdere informatie over dit afscheid volgt binnenkort.  
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De adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. De advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en 
de geboorte van Jezus Christus wordt verwacht.Op zondag 27 november is het 1e advent.  

Na de viering van het Sinterklaasfeest gaan we ons richten op de kerstviering.  
We zijn al hele tijd samen druk geweest met het sparen van grote glazen groente potten voor onze herdertjestocht op woensdag 21 
december. We zullen de school weer gezellig in kerstsferen brengen. De precieze invulling van de herdertjestocht volgt nog.  
 

Juf Audry is in de zomervakantie moeder geworden van een prachtige zoon Lars. Haar zwangerschapsverlof en vakantie is alweer bijna 
voorbij. Vanaf 10 december zal zij alweer 2 dagen per week op school te zien zijn. Na de kerstvakantie zal zij weer volledig haar werk 
oppakken op de maandag en dinsdag in groep 5A. Juf Audry, we hopen je snel weer te zien in jouw groep! 

 

Het is heel verrassend en fijn hoeveel mensen daar nu al aan voldaan hebben! Mocht u de bijdrage nog niet betaald hebben, dan willen 
wij u vragen dit zo spoedig mogelijk te doen. Bij voorbaat dank! 

 

Heel hartelijk dank voor de vele aanmeldingen voor een lidmaatschap van de Eibergse IJsvereniging! Wij hebben alle opgaven doorgege-
ven aan de Eibergse IJsvereniging en zij gaan deze gegevens in hun administratie verwerken. U hoort 
van ons zodra de lidmaatschapskaarten binnen zijn. 

 

Vorige week was er de spannende finale van onze jaarlijkse voorleeswedstrijd. 

Alle jongens en meisjes hebben prachtig voorgelezen en dus stond de jury voor een moeilijk taak. Toch 
kwam er uit elke jaargroep een winnaar, dit zijn ze: 

Groep 4: Feline 

Groep 5: Isa 

Groep 6: Lieke 

Groep 7: Duuk 

Groep 8: Anouk 

Allemaal van harte gefeliciteerd!! 

Als winnaar van groep 8 gaat Anouk onze school vertegenwoordigen in de volgende ronde van de voorleeswedstrijd.                                
Alvast heel veel succes! 

 

Vandaag hebben alle kleutergroepen de Pietenmorgen gehad. Het was een ochtend vol met leuke pieten-
activiteiten, zoals pepernoten sjoelen, pietenparcours, sinterklaasspelletjes en een mooie muts geknutseld. 
De kleuters werden begeleid door de kanjers uit de groep 7/8. Extra leuk was dat er twee echte Pieten 
kwamen om te bewonderen hoe goed de kinderen bezig waren. Het was een leuke en gezellige ochtend.  
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Gisteren hielden we een info-uur, georganiseerd door Liona Mast en Sabine Scheffer, logopedisten van logopedie Eibergen.   
Tijdens het info-uur vertelden zij over de taalontwikkeling bij kinderen en hoe de taalontwikkeling te stimuleren is. We konden dit ook 
ervaren tijdens de interactieve werkvormen. Daarnaast was er aandacht voor het belang van lezen en voorlezen en hoe dit te doen. Een 

uitgebreide terugblik geschreven door Liona en Sabine en daarin ook de meest waardevolle tips van deze avond volgt binnenkort. 

Op dinsdag 22 november zijn de groepen 6, 7 en 8 tijdens de gymles naar ShortGolf Berkelland geweest om in de frisse herfstwind een 
balletje te slaan en te putten. De dag begon om 10 uur met een fijne ochtendzon die in de loop van de ochtend verdween achter de wol-
ken. Maar de dag was ons gegund, het bleef droog! 

Tijdens de les hebben de kinderen de basis van het golfen geleerd; de golfclub vasthouden, de houding en natuurlijk het slaan. In 4 groe-
pen gingen de kinderen, onder begeleiding van ervaren golfers en beginnend golfer meester Jamie, de 3 onderdelen langs. Het eerste on-

derdeel was het afslaan van de bal. Vanaf de TEE, het startpunt, lekker 
vaak de bal hoog in het vangnet proberen te slaan. Als tweede onderdeel 
werd er geoefend met putten, hierbij probeer je met een speciale club de 
bal in de hole te tikken. Bij het derde onderdeel werd er een echte hole 
gespeeld waarbij de geoefende technieken van de eerste 2 onderdelen wer-
den samengevoegd. Je begon dan ook met de afslagclub, deze was schuin, 
zodat de bal al mooi ver geslagen kon worden. Het laatste stukje speelde je 
met de putter zodat je goed naar de hole kon richten.  

Serieuze, geconcentreerde, balende, blije en lachende gezichten. Ze kwa-
men allemaal voorbij en geven aan dat het een leuke en geslaagde dag 
was. Alle leerlingen, leerkrachten en de vrijwilligers van ShortGolf Berkel-
land bedankt voor de inzet! 

 

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

Voor aankomende week is dat:  

• Zet de boeken terug op de juiste plek 

 

 

Voor de week daarop is dat: 

• Was je handen na het toiletgebruik.  

• Laat de wc netjes achter.  

• Loop direct terug naar de klas. 

 

 

Het is omwonenden van de Prins Bernhardstraat opgevallen dat meerdere kinderen in de ochtend 
fietsen zonder licht. Komend vanuit het dorp zijn de kinderen nauwelijks/slecht zichtbaar. Wij willen 
u daarom vragen om hier aandacht aan te schenken. Misschien kan dit filmpje van de ANWB daarbij 
helpen. Het is immers in het belang van de veiligheid van onze leerlingen. (link: Fietsen zonder licht | 
ANWB Verkeersveiligheid) 
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https://www.youtube.com/watch?v=Xyqa5zUGwP0
https://www.youtube.com/watch?v=Xyqa5zUGwP0


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

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

Op de BSO zijn begonnen Boaz, Freek, Willem, Junia, Lars, Nadia, Huub, Isa, Mees, Jesley, 
Loïs, Mees, Willem en Zara. Wij wensen jullie, samen met jullie ouders, een heel fijne speel- 
en leertijd toe! 

 

Op het Sterrenpalet vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en kan ontwikkelen daar waar zijn/haar talent ligt. Dit vinden 
we belangrijk bij kinderen, maar ook vinden we dit belangrijk voor onszelf en ook voor studenten. Elk jaar zijn er stagiaires bij ons op 
school te vinden. Zij leren van ons en wij leren van hen.  

Aan het begin van dit schooljaar hebben zich al een heel aantal zich aan u voorgesteld. Afgelopen week zijn er nog 4 stagiaires vanuit de 
opleiding onderwijsassistent begonnen. Dit gaat om eerste jaars studenten. We zijn blij dat we aan hen ons onderwijs mogen laten zien 
en dat we hen enthousiast mogen en kunnen maken voor het onderwijs. Wij wensen jullie een leerzame tijd toe! In dit Letterpalet en het 
volgende letterpalet zullen zij zich aan u voorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De op de foto 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   NB: Op de middelste foto ligt op het zwarte deksel een goudkleurig ringetje 
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Mijn naam is Merle Timmerije en ik ben 16 jaar oud.  
Ik zit in het eerste leerjaar van de opleiding Onderwijsassistent 
niveau 4 in Groenlo. 

Het komende halfjaar zal ik te vinden zijn bij juf Kris in groep 
4B op de Dinsdag en de Woensdag. 

In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden bij mijn eigen paarden of 
achter de schildersezel, 

Hiernaast ben ik ook werkzaam bij zowel de Blokker in Eiber-
gen als De Smidse BV in Groenlo 

Een leuk feitje over mij is dat ik een 
voormalige leerling ben van het Ster-
renpalet, 

zo was ik ook de 100e leerling van de 
Willem Sluiterschool. 

Ik heb super veel zin in het komende 
halfjaar met deze leuke klas! 

 

Groetjes Merle Timmerije 

Hoi, mijn naam is Annelin Nijland. 

Ik ben 16 jaar en zit in mijn eerste jaar van de 
opleiding onderwijsassistent. Die opleiding 
volg ik op het Graafschap college in Groenlo. 
De sport waar ik op zit is volleybal. Ik volley-
bal bij VV Havoc in Haaksbergen in Dames 2. 
Daarnaast geef ik ook volleybaltraining aan de toppers van 
niveau 4. Ik vind het ook gezellig om leuke dingen te doen met 
familie en vrienden.  

Ik loop op de dagen dinsdag en woensdag stage in de groep. Ik 
heb heel veel zin om deze groep te mogen ondersteunen. 

.Annelin Nijland 



Juf Rieke wil op deze wijze iedereen hartelijk bedanken voor het fijne afscheid. Zij is overweldigd door 
de vele cadeautjes en lieve attenties die zij mocht ontvangen omdat zij met pensioen ging. 
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