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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Bij deze nodigen wij u van harte uit om op maandagmorgen 9 januari op school te komen 
om samen een kopje koffie/thee te drinken, elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en 
om eventjes bij te praten, tijdens de nieuwjaarsinloop. U bent tussen 8.15 -9.15 uur van 
harte welkom!  

 

In de week na de kerstvakantie is er weer de luizencontrole. In de weekberichten van de 
groep kunt u lezen op welke dag er geplozen wordt. Denkt u eraan om geen ingewikkelde 
staarten, vlechten in het haar van uw dochter te doen en graag uw zoon zonder te veel 
gel naar school te sturen? Bij voorbaat dank.   

 

Wij willen graag kniepertjes bakken voor de hele school. Daarbij 
hebben wij jullie hulp nodig. De kniepertjes bakken doen we op 
maandag 9 januari. We beginnen om 8.30 uur. Zijn er nog (groot)
ouders die in het bezit zijn van een wafelijzer, die ons hierbij willen 
helpen? U kunt zich hiervoor melden bij Yvonne Tannemaat 
(ytannemaat@hotmail.com) 

mailto:ytannemaat@hotmail.com


Het vakantieschema voor het volgend schooljaar is bekend. Het rooster ziet er als volgt uit:   

Schooljaar 2023-2024   

• Herfstvakantie: 23 t/m 29 oktober 2023 (week 43) 

• Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 (week 52 en week 01)  

• Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024 (week 8) 

• Goede Vrijdag: 29 maart 2024 (week 13) 

• Pasen: 1 april 2024 (week 14) 

• Koningsdag: 27 april 2024 (valt in de meivakantie) 

• Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024 (week 18 en 19) 

• Hemelvaart: 9 mei 2024 (valt in de meivakantie) 

• Pinksteren: 20 mei 2024 (week 21) 

• Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024 (week 29-34) 

Zodra de vrije dagen bekend zijn, zullen wij ook die bekendmaken. 

 

Van de herfstvakantie tot de kerstvakantie hebben we samen €71,94 gespaard voor ons spon-
sorkind Catherine in Oeganda. Tevens hebben we €40,- extra aan haar kunnen geven als einde-
jaarsgift. We hopen dat ze daar samen met haar oma mooie en voor hen bruikbare dingen van 
kan kopen. Iedereen heel hartelijk dank voor het mee sparen. Doet u dat in 2023 weer? De 
spaarpotten hiervoor staan in elke klas. 

 

 

 

Afgelopen week zijn de lidmaatschapskaarten meegegeven aan de kinderen die zich hebben opgegeven voor de Eibergse IJsvereniging.  

 

Op woendagmiddag 11 januari starten we met het project over mijn lievelingsdag. Over dit project 
heeft u al eens eerder kunnen lezen in het letterpalet. En wellicht bent u wel flink aan het haken 
voor ons. We zullen als team op deze woensdagmiddag een workshop krijgen, vervolgens zal er in 
de klassen met de kinderen gestart worden met een gastles, op 19 en 20 januari. Daarna gaan de 
leerkrachten zelf verder aan de slag ermee in de groep.  

Om ook u als ouders te betrekken in dit project en de gedachten bij dit project komt Danielle Foe-
kens ook een info-uur houden bij ons op school.  Deze avond staat gepland op woensdag 1 febru-
ari om 19:30 uur. De koffie staat voor u klaar vanaf 19:15 uur.  
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In het kader van PBS (Positive Behaviour Support) hanteren wij elke week de Regel van de Week. 

Voor de eerste week na de kerstvakantie is dat:  

• Loop rechts en loop rustig en volg de route. 

 

 

 

 

 

Voor de week daarop is dat: 

• Praat met een zachte en vriendelijke toon 

 

 

 

Op 7 december deden we een grote ontruimingsoefening met ons hele kindcentrum. Deze werd begeleid door Velco brandveiligheid. Het 
was een zogenoemde stille ontruiming zonder alarm. Dit om te oefenen hoe we elkaar ook zonder dat de alarmering in werking treedt 
kunnen informeren. Het was een goede oefening. De looproutes waren helder voor iedereen, ook toen er ineens een andere kant op ge-
gaan moest worden doordat er een looproute afgesloten werd. De kinderen liepen in alle rust met de leerkracht mee naar buiten en ook 
op de verzamelplekken heerste er rust en duidelijkheid.  
Fijn om samen een oefening te hebben gedaan, waarbij Velco aanwezig was om ons feedback kon geven. We stonden met alle kinderen 
en volwassenen binnen 5 minuten buiten het hoofdgebouw.  
We hopen nooit in de situatie te komen waarbij we echt snel buiten het gebouw moeten zijn. Maar we blijven dit  oefenen zodat we als 
BHV-ers weten wat we moeten doen en hier ook de kinderen goed in kunnen instrueren. 

 

We hadden een werkboekje en daar moest je verschillende opdrachten maken. De 
eerste opdracht was dat je een astronauten formulier moest invullen. De tweede 
opdracht moest je dingen zoals stukje brood op de kop eten, codes ontcijferen en 

kapla bouwen met ovenwanten aan. De derde op-
dracht was een planetarium maken, daarvoor moest 
je een verhuisdoos spuiten met graffiti. Je moest 
voor dezelfde opdracht planeten uitknippen en in 
elkaar zetten, daarna moest je een draad vast ma-
ken aan de planeten, en die in de verhuisdoos plak-
ken. Je moest de verhuisdoos aan de buitenkant ook leuk versieren met sterretjes, letters, planeten. Uit-
eindelijk werd het een kijk doos. Allemaal missies die we hebben gedaan als echte astronauten. Op vrijdag 
16 december mochten wij als astronauten de ruimte in. De Spacebuzz kwam bij ons op school en we 
mochten in groepjes erin. We kregen een VR-bril op en de stoel bewoog ook. Het leek net of we echt wer-
den gelanceerd naar de ruimte. Super gaaf!  - door Noa & Anouk groep 7/8 

 

We kunnen terugkijken op een succesvol schoolbasketbaltoernooi van het Sterrenpalet! Alle teams hebben hun uiterste best gedaan en 
wij zijn zeer trots op de resultaten die zij hebben neergezet! 

 

Afgelopen zaterdag werden er tijdens een spontaan ingelaste dag pleinwerkzaamheden uitgevoerd rond de school. Hierdoor lag het 
schoolplein er supernetjes bij met de herdertjestocht en het afscheid van juf Dinie. Een heel aantal ouders en kinderen heeft ons hierbij 
geholpen. Allemaal heel hartelijk dank voor jullie tijd en inzet. 
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Woensdagavond vierden we samen ons Kerstfeest. We liepen de Herdertjestocht. Door de hele wijk was er een lichtspoor uitgezet met 
kaarsjes die ons de weg wezen naar de verschillende plekken waar het 
kerstverhaal werd verteld. Zo gingen wij samen op zoek naar het kindje in de 
kribbe. Onderweg wezen ook de midwinterhoorn-blazers ons de weg en 
vuurkorven brachten warmte en gezelligheid. Op het plein was er chocolade-
melk en muziek. Kortom: het was een heel sfeervolle avond en wij hopen dat 
iedereen dat ook zo heeft mogen beleven! Wij willen via deze weg iedereen 
die heeft meegeholpen heel hartelijk bedanken! Er waren ontzettend veel 
vrienden, bekenden, familieleden, stagiaires en oud-leerlingen ingeschakeld 
om dit allemaal mogelijk te maken! Heel hartelijk bedankt! 

 

 
Wij bedanken iedereen die het oudertevredenheidsonderzoek heeft ingevuld. Met uw antwoorden en feedback kunnen wij weer nieuwe 

plannen maken om ons kindcentrum verder te ontwikkelen.  

 

Via deze weg willen we de ouders die de school hebben versierd met Sinterklaas en kerst heel hartelijk bedanken! Dankzij jullie inzet zag 
ons gebouw er indrukwekkend prachtig uit! Ook het plein zag er met het kerstfeest gewéldig uit.  Allemaal héél erg bedankt! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisteren hebben wij afscheid genomen van juf Dinie. Na ruim 44 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs gaat zij met pensioen. Wat was 

het een mooie dag. Met haar eigen groep in een treintje door het dorp,  armen vol bloemen van alle kinderen en een geweldige dans-

workshop. Alle ouders en kinderen ontzettend bedankt voor het mede mogelijk maken van deze dag. Bedankt Dinie voor alles wat je voor 

de kinderen en ons betekent hebt in de afgelopen jaren! 

 

In groep 1A verwelkomen we Robin. Welkom op de basisschool en heel veel plezier bij het 
leren en spelen!  
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Lieve ouders en kinderen, 

Sinds midden november ben ik op de woensdag en vrijdag 
aanwezig bij het Sterrenpalet en daarom wil ik me graag 
aan jullie voorstellen. 

Mijn naam is Saskia de Groot en woon samen met mijn man, 
dochter en zoon in Eibergen. 
Na 16 jaar werkzaam te zijn geweest binnen de kinderop-
vang was ik toe aan een nieuwe uitdaging 
deze uitdaging wil ik graag met u aangaan 
binnen het sterrenpalet. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief 
bezig te zijn en spelletjes te doen. 

Mocht u meer willen weten spreek me dan 
gerust aan. 

Groetjes Saskia 

Mijn naam is Anouk Hof, ik ben 24 jaar oud en woonachtig in 
Hengelo. Ik heb net mijn opleiding PABO afgerond en mag 
nu aan de slag als leerkracht van groep 4A. De dagen die ik 
voor de klas zou staan zijn maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag. Ik hoop er samen met de leerlingen nog een 
gezellig en leerzaam schooljaar van te maken. Daarbij vind 
ik het heel erg belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de 

klas. Hier zal ik ook zeker mee bezig zijn. 
Mochten er vragen komen, mag je mij altijd 
mailen. 

Groetjes, Anouk 



Wat een geweldige dag mocht ik gisteren beleven. Allereerst werd er om half 8 een overheerlijk ontbijtje bezorgd. Wat lekker om de dag 
zo te beginnen. Daarna stond er een treintje voor mijn deur met daarin….. jawel hoor, de kinderen van mijn klas. Helaas waren er 2 kin-
deren niet bij, die waren ziek. We reden feestelijk een rondje en nog één en nog een 
paar rondjes door het dorp. En toen we bij school aankwamen, stonden er 300 glim-
lachende kinderen in een lange stoet op het schoolplein. Ik mocht door de erehaag 
lopen, samen met Appie en ons gezin.   
We liepen door een haag van wuivende en zingende kinderen, die allemaal een bloem 
in hun hand hadden. Wat een overweldigde ontvangst. De bloemen zijn door 2 ge-
weldige dames opgemaakt op vazen (lees emmers, versierd met crepe-papier) en 
stonden te pronken op de mooie groene trap. Daarna de workshops, waarin elke klas 
een onderdeel van een dans instudeerde. En ik mocht langs alle klassen en groepen 
van de opvang. En iedereen had een geweldige verrassing voor juf Dinie: van wuiven-
de handen tot een bloempot met bijen erop. En heel veel theezakjes en theepotjes. 
En van mijn klas kreeg ik een struik voor in de tuin. Wat fantastisch allemaal. De 
traktatie werd door de kinderen ook zeer gewaardeerd. Daarna om kwart voor 2 een 
finale op het schoolplein, waarvan ik uiteraard niets mocht zien. En dan om 14.00 
uur: het klapstuk van de dag. Een uitvoering op muziek van allemaal dansende kin-
deren, die in een wave allemaal om de beurt of gezamenlijk dansten op muziek. Een 
echt spektakelstuk. GEWELDIG!  En toen kreeg ik ook nog een cadeau van kinderen, 
ouders en collega’s samen. Een beeld met daarop 5 vogels. Wat passend, omdat ik 
elk jaar met mijn klas meedeed met de tuinvogeltelling. Wat een ontzettend mooi 
cadeau. Die krijgt een mooi plekje in mijn tuin. En al die ouders met kinderen en 
grootouders die me de hand kwamen schudden. En zoveel mooie woorden die gesp-
roken zijn. Heel fijn. Daarna van 16.00 tot 18.00 uur de receptie. Wat geweldig om al 
die vertrouwde gezichten weer te zien. Een feest van herkenning. En dan de lovende 
toespraak van Ineke. Geweldig. Ook mocht ik een woord van dank uitspreken voor al 
die jaren fijne samenwerking met kinderen, ouders, mensen in verschillende commis-
sies en werkgroepen en collega’s van toen en van nu. Wat hebben de mensen van de 
feestcommissie van gisteren zorgvuldig gewerkt, dat ze deze dag zo geweldig hebben 
opgezet. Appie heeft vandaag de bestelbus van zijn werk gehaald om al de bloemen 
en cadeaus op te halen. Hij zei: Mag ik de bestelbus lenen, want ik moet 300 kg bloe-
men ophalen. Het was in één woord: OVERWELDIGEND. Bedankt voor deze onverge-
telijke dag.  

Dinie  

 

Bij Excelsior Eibergen kun je je heerlijk uitleven met drumstokken. Op 13 januari 2023 start Excelsior met De Trommelbende. Dit keer 
geen noten blazen maar samen lekkere ritmes maken op allerlei soorten slagwerkinstrumenten. Om het echt vet te laten klinken speel je 
met digitale beats en samples. De Trommelbende duurt 10 weken en wordt op 23 april 2023 afgesloten met een heus concert en natuur-
lijk met een diploma. Ook ben je lid van de vereniging zodat je kunt meedoen met allerlei leuke activiteiten. 
Enthousiaste bendeleider is Brent Schoppers (Rockacademie Tilburg, Herman Brood Academie Utrecht). De Trommelbende is op vrijdag-
middag van 18.00 tot 19.00 in kulturhus 't Spieker, de eerste les is op vrijdag 13 januari 2023. Wil je meetrommelen? Of heb je nog vra-
gen? Mail dan naar info@excelsioreibergen.nl 

 

Heb jij al plannen deze vakantie? Sportaccommodatie ‘t Timpke biedt een leuk programma. Voor aanvullende informatie verwijzen wij 

naar de bijlage. 

 

Voor nu sluiten we onze schooldeuren. We wensen jullie allemaal heel fijne feestdagen 
toe! 
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U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Flyer De Trommelbende 

• Flyer ‘t Timpke 

mailto:info@excelsioreibergen.nl

