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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Na juf Marit heeft afgelopen week juf Ariska verteld dat zij in juni een kindje verwacht, 
haar bonuskinderen Liz en Luuk worden grote zus en broer! Ariska en Bob, van harte 
gefeliciteerd met jullie zwangerschap! We wen-
sen jullie een heel goede, verwachtingsvolle tijd 
toe. Dit betekent dat Ariska met zwanger-
schapsverlof gaat. Wanneer dat zal zijn en hoe 
e.e.a. ingevuld gaat worden, hoort u t.z.t. van 
ons.  

 

 

De leerlingen van groep 7, groep 7/8 en 8 van het Sterrenpalet hebben op donderdag 8 
december een gastles gekregen over Write for Rights. Net zoals de voorgaande jaren 

gaan zij schrijven en/of tekenen voor de mensen die 
onterecht vastzitten of beschuldigd worden van iets 
dat ze niet gedaan hebben. Het thema dit jaar is 
Right to Protest. 
 
Ook ouders, familieleden en vrienden kunnen schrij-
ven. En wel op 10 december in de Oude Mattheüs 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Voorbeeldbrieven liggen 
klaar. Op facebook: Amnesty International werk-

groep Berkelland is informatie te vinden over de mensen voor wie we gaan schrijven en 
natuurlijk op: amnesty.nl/writeforrights. Het koor Shansons uit Aalten en het duo Anne 
Gerlin en Ernst zingen en maken muziek! 

https://www.amnesty.nl/write-for-rights


Een verkeersveilige schoolomgeving waar iedere leerling vol zelfvertrouwen en zonder ge-
varen naar school kan gaan. Het klinkt heel mooi. De praktijk is echter vaak anders. Auto’s 
staan op de stoep geparkeerd of stoppen op straat om kinderen snel uit te laten stappen. 
Er zijn gevaarlijke kruispunten of onveilige oversteekplaatsen. Allemaal factoren die van 
invloed zijn op een veilige school-thuis route en het haal-breng gedag van ouders.  

Wij helpen u graag met het realiseren van een verkeersveilige schoolomgeving. Daarom 
hebben wij onze verkeersregels opgesteld. U kunt ze nog eens nalezen op het prikbord op 

Mijn School. 

 

U zult begrijpen dat een dergelijke situatie als hier op deze foto niet bijdraagt aan een   
veilige omgeving…. 

 

Daarnaast herhalen wij nog een keer dat de enorme drukte aan de achterkant van het 
schoolgebouw voor gevaarlijke situaties zorgt. Daarom vragen wij u met klem om meer 
gebruik te maken van onze voorkant. 

Als wij ons gezamenlijk aan de afgesproken regels houden, komt dat ten goede aan ieders 
veiligheid. Gelukkig gaat het vaak goed, maar voor die momenten dat het iets minder gaat, 
willen wij u eraan herinneren dat wij hier samen aan moeten blijven werken. 

Op woensdagmiddag 14 december is het basketbaltoernooi. Van onze school doen er teams aan mee. 

De kinderen die hieraan meedoen, mogen hun brood op school eten, daarna vertrekken we om 12.45 uur gezamenlijk op de fiets. Het is 
handig om zelf iets te eten en/of drinken mee te nemen. Natuurlijk zijn er ook supporters nodig langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen? 

 

Via een cultuurproject volgt groep 7 deze periode het educatieprogramma SpaceBuzz. Dit is gebaseerd op de missietraining van een as-
tronaut. Leerlingen worden als bemanning klassikaal voorbereid op hun ruimtereis en ontdekken gaandeweg over de ruimte, de aarde, de 

natuur en techniek. Wanneer deze training succesvol is afgerond, komt de SpaceBuzz naar school. De 
SpaceBuzz is een ruim vijftien meter lang raketvoertuig, voorzien van de nieuwste 4D Virtual Reality 
(VR) technologie.  
Aan boord reizen leerlingen met commandant André Kuipers naar de ruimte. Daar ervaren ze het 
overview effect door de ogen van een astronaut. Ze zien de aarde als een blauwe oase van leven in 
een zwart, onherbergzaam heelal. Van de lancering tot de spectaculaire landing voelt de missie met 
de SpaceBuzz levensecht.  
Eenmaal terug op aarde werken de leerlingen verder aan de lessen waarin ze reflecteren op wat ze 
hebben beleefd. Tot slot organiseren de leerlingen (of kersverse ‘ambassadeurs van planeet aarde’) 
een persconferentie voor medeleerlingen, ouders en de lokale pers waarin ze, net als echte astronau-
ten, vertellen over hun ervaringen en plannen.  
De kinderen maken door dit project heel bewust mee hoe fragiel de aarde is en dat we goed voor 
onze planeet moeten zorgen. Het doel is dan ook om de kinderen, net als André, ambassadeur van de 
aarde te maken. 
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De herdertjestocht. 

Dit jaar willen we op het Sterrenpalet het kerstfeest vieren in de vorm van een herdertjestocht. De kinderen lopen samen met hun ou-
ders en broers/zussen, broertjes/zusjes de herdertjestocht. Ook oudere broers/zussen die niet (meer) op het Sterrenpalet zitten, zijn 
van harte welkom. Maar helaas is het vanwege het grote aantal mensen niet mogelijk om ook opa’s en oma’s uit te nodigen.  

De deelnemers lopen in groepen van 40 personen de lichtjesroute. We zijn daarom erg blij met al die grote groentepotten die we als 
school bijeen hebben gespaard! Onderweg komen de wandelaars stallen tegen, waarin een stukje van het Kerstverhaal wordt uitge-
speeld. En al lopende komt iedereen uit bij het kerstkind in de kribbe. Onderweg worden we verrast door de klanken van de midwinter-
hoorn.   

De tocht duurt ongeveer een uur. De start en het einde van de tocht zijn op het 
schoolplein van onze school. Daar zal gezellige kerstmuziek klinken en hopelijk 
heerst daar een gezellige kerstsfeer. En om ook de kerstboodschap uit te dragen, 
willen we geld inzamelen voor een goed doel: Het vergeten kind. Dit goede doel 
helpt kinderen voor wie een feestdag of een vakantie ver buiten hun bereik ligt. Op 
het schoolplein zal een geldkist staan, waar iedereen een vrijwillige bijdrage in kan 
doen. Dat kan met contant geld, maar men kan ook een QR-code scannen.   Om het 
grote aantal deelnemers te spreiden over de avond, hebben we vertrektijden inge-
steld, waarop een ieder de herdertjestocht kan lopen.  

De vertrektijden zijn:  
I:  18.00 – 18.30 uur: peuters 

II:  18.30 – 19.00 uur: gezinnen met de achternaam A t/m I 

III:  19.00 – 19.30 uur: gezinnen met de achternaam J t/m R 

IV:  19.30 – 20. 00 uur: gezinnen met de achternaam S t/m Z 

We hopen u allen te begroeten op deze herdertjestocht.  

De uitnodiging waarin ook aanwijzingen staan voor de aankomst bij school volgt nog. 

 

Na bijna 40 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs mag juf Dinie bijna met pensioen. Op donderdag 22 december is haar laatste werk-
dag 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 betekend hebt in de afgelopen jaren! We gaan er met elkaar een fees-
telijke dag van maken.  
 
Om 14 uur zullen we samen met alle kinderen een optreden verzorgen voor Dinie. Iets waar de kinderen overdag mee aan het 
oefenen zullen gaan. Dit optreden mag u ook bijwonen, dit zal buiten op het schoolplein zijn.  
Daarna is er gelegenheid voor u als ouders om Dinie de hand te geven. Nog meer (geheime) informatie komt volgende week op 
papier met uw kind mee naar huis.  

 

Hierbij nodigt het team u van harte uit om op maandagmorgen 9 januari as. op school te komen om sa-
men een kopje koffie/thee te drinken, elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en om eventjes bij te pra-
ten. U bent van harte welkom tussen 8.15-9.15 uur. De kinderen gaan gewoon naar hun eigen klas. 
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Op 6 december heeft er een MR-vergadering plaatsgevonden. Graag delen wij de volgende punten met u.  

 

MR-enquête |  

Helaas viel het aantal ouders dat de enquête heeft ingevuld tegen. Wij danken de ouders die de moeite hebben genomen deze enquête 
in te vullen. Wel hebben we een aantal speerpunten uit de antwoorden kunnen halen en wel de volgende: kwaliteit, beleid en veiligheid. 
Wij zullen uiteraard alle antwoorden zorgvuldig oppakken en daar waar nodig actie ondernemen.  

  

Ook is er door een aantal ouders aangegeven dat de behoefte aanwezig is om meer over de MR te weten te komen. In ons laatste jaar-
verslag staat wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en waar wij voor staan. Daarnaast houden wij jullie als ouders tussentijds op de 
hoogte via berichten in het Letterpalet.  

  

MR cursus |  

Een aantal MR-leden heeft deelgenomen aan een door de GMR georganiseerde MR-cursus. De cursus is als zeer positief ervaren. Het 
geleerde zal zeker gebruikt worden binnen onze eigen MR.  
 

Vacature |  

Er is nog steeds een positie vacant voor de oudergeleding. Lijkt het je leuk om toe te treden of wil je meer weten? Laat het ons weten! 
Stuur hiervoor een mail naar mr-hetsterrenpalet@vco-oostnederland.nl. 

 
In het vorige letterpalet schreven we over het project “Mijn lievelingsdag”. Wat fijn dat er al veel 
ouders (en grootouders) zich hebben gemeld voor een pakketje om met ons mee te haken en zo 
te helpen om voor elke klas (hopelijk) een setje compleet te krijgen. Na wat vertraging van de 
levering van de materialen zijn de eerste pakketjes in de afgelopen dagen meegegaan naar huis. 

Kent u iemand (Of bent u iemand  ) die met ons mee wil haken? De pakketjes liggen bij de con-
ciërges. Doorgeven aan de leerkracht mag ook altijd. Dan zorgen we dat er een pakketje mee-
komt. Het project start halverwege januari, dus we hebben nog even de tijd.  

Alvast heel hartelijk bedankt!  

 

 

 
Denkt u aan het invullen van het oudertevredenheidsonderzoek? De link naar het onderzoek staat in mijn school, 
onder aan apart nieuwsbericht. Door het invullen en laten horen van uw mening over allerlei onderwerpen, kunnen 
wij weer verder ontwikkelen. Alvast bedankt! 
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In het kader van PBS (Positive Behaviour Support) hanteren wij elke week de Regel van de Week. 

Voor aankomende week is dat:  

• Gebruik de spullen waarvoor ze bedoeld zijn 

 

 

Voor de week daarop is dat: 

• Laat alles netjes achter 

 

 

 

In de afgelopen weken heeft u vast de hoveniers aan het werk gezien op het plein 
bij de opvang. Daar is een tuinverbouwing gedaan. Er is een mooie kruiptuin voor 
baby’s aangelegd. En voor de dreumessen en peuters is er een speelheuvel met 
kruiptunnel gekomen. Bovenop deze heuvel komt ook nog een mooie glijbaan over 
een poostje. Zo kunnen de kinderen lekker buiten spelen en ontdekken.   

 

 
Ook aan de Klaashofweg komt er een tuinverbouwing aan. Zoals het er naar uit 
ziet zal deze verbouwing begin februari starten. Daar wordt een mooi sportveld 

aangelegd, komt een klimtoestel en wordt het zand ook weer gras   met mooie 
paden in de tuin. We zijn erg benieuwd hoe mooi het eruit komt te zien.  

 

Hallo ouders/verzorgers, 

Ik ben Kick Waanders, ik ben 15 jaar oud en woon in Eibergen. Ik loop voor mijn opleiding onderwijsassistent stage bij het Sterrenpalet. Ik 
ben hier nu 4 weekjes (8 november) en ben er tot 28 juni 2023. Ik ben in de klas op dinsdag en woensdag en wil uiteindelijk basisschool-
leraar worden, omdat ik vind dat ik goed ben met kinderen en ik vind het belangrijk om kinderen te helpen als ze lesstof lastig vinden. 
Ook vind ik het belangrijk dat kinderen het fijn hebben op school. In mijn tijd buiten school ben ik veel aan het werk en met vrienden/
familie.  

Met vriendelijke groet,  

Kick Waanders 

 

Juf Danique (opvang) heeft vorige week een zoontje gekregen. Hij heet Charlie. We zijn heel blij voor 
Danique en Daan. Fayèn (groep 6A) Brandon (groep 4A) en Liam (groep 1-2B) hebben een broertje!   

Ook Lauren (opvang) heeft een broertje gekregen. Hij heet Tuur. 

Allemaal van harte gefeliciteerd! En we wensen jullie heel veel geluk. 

 

In groep 1A verwelkomen we Tyler en Ferre. Welkom op de basisschool en heel veel 
plezier bij het leren en spelen!  
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Afgelopen maandag vierde Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school. Het was 
een gezellig feest en iedereen is goed verwend! Op mijn School vindt u verschil-
lende foto albums, zodat u samen met uw kind(eren) nog even na kunt genieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Preventie Platform Jeugd organiseert op donderdag 26 januari, van 20.00-21.30 uur de training Omgaan met emoties van het jonge 
kind. Deze vindt plaats bij Kinderdagverblijf Villa Bonbini (Human Kind), Meijersweg 27 in Neede.  

Via deze link (https://preventieplatformjeugd.nl/themas/kind-en-opvoeden/Omgaan-met-emoties-van-het-jonge-kind) vindt u alle 
aanvullende informatie. 

 

Damvereniging DIOS Achterhoek organiseert op zaterdag 17 december het Achterhoeks Kampioenschap dammen, bestemd voor jeugd 
en niet-clubdammers. Het toernooi vindt plaats bij Café Restaurant Grenszicht in Eibergen vanaf ca. 10.45-15.30 uur. 

Het toernooi is voor zowel volwassenen als jeugd waarbij een aparte categorie is voor basisscholen. Voor de gemeentes waarbij nog 
geen lokaal toernooi is georganiseerd is daarbij plaatsing mogelijk voor de schooldam halve finales van Gelderland. Basisscholen kunnen 
teams opgeven die bestaan uit maximaal 6 spelers. Spelers kunnen ook individueel deelnemen en dammen voor het Achterhoeks kampi-
oenschap. Omdat het toernooi bestemd is voor niet-clubdammers mogen ouders, begeleiders, leerkrachten etc. allen deelnemen. 

Er zijn geen kosten verbonden aan het toernooi. Opgeven kan via onderstaande link op Sjors Sportief.                                                        

https://www.sjorssportief.nl/activiteit/305479/achterhoeks-damkampioenschap 

Voor vragen mail naar eriktenhagen@hotmail.com. 

 

De Huve Kids-Klup organiseert op woensdagmiddag 28 december, van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur, een eindejaars bingo. 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

In het atelier van kunstenares Marika Meershoek (Grotestraat 74) kunnen kinderen na de kerstvakantie deelnemen aan een kinderkunst-
cursus. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage 
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U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Flyer eindejaarsbingo 

• Flyer kinderkunstcursus 

https://preventieplatformjeugd.nl/themas/kind-en-opvoeden/Omgaan-met-emoties-van-het-jonge-kind
https://preventieplatformjeugd.nl/themas/kind-en-opvoeden/Omgaan-met-emoties-van-het-jonge-kind
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sjorssportief.nl%2Factiviteit%2F305479%2Fachterhoeks-damkampioenschap&data=05%7C01%7Cj.habers%40vco-oostnederland.nl%7Cc75cef104ee8463bd19408dad39f01c2%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C
mailto:eriktenhagen@hotmail.com


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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