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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Zoals u reeds weet, zijn wij afgelopen woensdag gestart met het project over mijn lieve-
lingsdag. Dit project is een gezamenlijk project van de scholen Haaksbergen – Eibergen – 
Neede (HEN). 

Als team hebben wij die middag een workshop gekregen en vervolgens wordt er in de 
klassen met de kinderen gestart 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 Dani-
elle Foekens een info-uur houden. Deze avond staat gepland op woensdag 1 februari om 
19:30 uur en vindt plaats bij het Sterrenpalet, Prins Bernhardstraat 6 in Eibergen. De kof-
fie staat voor u klaar vanaf 19:15 uur. U bent van harte welkom! 

Er zijn een heel aantal (groot)ouders druk met het haken van de figuurtjes die centraal 
staan bij dit project. Mocht u klaar zijn, dan mag u uw werk inleveren bij de leerkracht van 
uw kind. Als u wol te kort komt, kunt u dit doorgeven aan Mirjam Lefering 
(admin.sterrenpalet@vco-oostnederland.nl) en dan zal zij zorgen dat er extra wol wordt 
bijbesteld. 

Aanstaande maandag start Anouk Hof in groep 4a. Anouk vervangt Dinie nu ze officieel met pensioen is gegaan. Anouk, van harte wel-
kom op het Sterrenpalet. We wensen je een hele fijne tijd binnen ons team, maar natuurlijk vooral met groep 4a heel veel mooie momen-
ten toe. Anouk heeft zich in het vorige letterpalet aan u voorgesteld.  

 

Vanaf maandag 6 februari zal onze instroomgroep gaan starten. De groep 1a van Lisa en Trudie heeft ons maximale aantal leerlingen 
bereikt.  

We zijn heel blij u te kunnen vertellen dat Petra Aarnink de leerkracht van deze groep gaat worden op de woensdag, donderdag en vrij-
dag.  

Petra is voor velen van ons een bekend gezicht. Jarenlang heeft Petra deel uitgemaakt van ons opvangteam als pedagogisch medewerk-
ster van de peutergroep aan de Klaashofweg. Na een uitstap binnen de kinderopvang is Petra begonnen aan het zij-instroom traject van 
de PABO. Zij-instromers van de PABO mogen direct zelfstandig een groep draaien. Afgelopen week en de weken tot aan 6 februari zal 
Petra al wat dagen meelopen met Lisa in groep 1a. Daarna zullen ze samen optrekken in het begeleiden van de jongste kinderen van het 
Sterrenpalet. Op dit moment zijn we bezig om voor de maandag en dinsdag een geschikte leerkracht te vinden. Zodra we weten wie dat 
zal zijn, laten we u dit weten.  
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Onderstaand delen we nogmaals het vakantierooster zoals deze vastgesteld is voor onze school in het 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) 

We kregen er verschillende vragen over i.v.m. de afwijking van sommige weken van het landelijke vakantierooster voor regio Midden, 
waartoe we behoren. Dat vinden we heel begrijpelijk en graag leggen we daarom uit hoe we, met de Vakantiecommissie van Haaksber-
gen (behorend tot de regio Nood) en Eibergen en Neede (behorend tot de regio Midden) tot dit rooster zijn gekomen. Omdat sommige 
gezinnen te maken hebben met de vakanties in beide regio's is deze Vakantiecommissie er om samen te kijken naar hoe we toch voor 
zoveel mogelijk overlap kunnen zorgen v.w.b. de vakanties, zodat die binnen gezinnen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.  

V.w.b. de kerstvakantie, één week van de meivakantie en de zomervakantie zijn we verplicht de data voor de regio aan te houden.  

De kerstvakantie 20223 valt in alle regio’s in dezelfde weken, dus die is voor iedereen gelijk (week 52/01).  

De meivakantie hebben we uit kunnen breiden met allemaal eenzelfde week (ook dankzij de flexibiliteit en medewerking van het Assink) 
en daarmee is de meivakantie ook voor alle scholen in Eibergen, Haaksbergen en Neede gelijk (week 18 en 19).  

De zomervakantie 2024 wijkt af van elkaar. Voor de scholen in Eibergen en Neede is die (volgens regio Midden) van week 29 t/m 34. (Het 
Assink heeft dan met regio Noord zomervakantie van week 30 t/m 35. Gelukkig verschillen de zomervakanties van Midden en Noord dan 
maar één week van elkaar en niet zoals de komende zomervakantie 2023 twee weken.)  

  

De data voor de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie zijn adviesdata, die hebben we voor Haaksbergen/Eibergen/Neede nog op elkaar 
af kunnen stemmen.  

Dat betekent dat de herfstvakantie voor alle scholen in Eibergen, Haaksbergen en Neede in week 43 is (dit keer gaan we mee met Noord, 
met welke regio we meegaan proberen we jaarlijks om te wisselen). Voor de scholen in Eibergen en Neede wijkt de herfstvakantie dan 
dus af van de herfstvakantie in regio Midden. 

De adviesweek voor de voorjaarsvakantie is voor de regio’s Midden en Noord hetzelfde, die valt in week 8. 

 

Hopelijk helpt deze informatie om te begrijpen waarom de vakanties de genoemde weken betreffen. En anders vraagt u gerust weer! 
(Het is best een beetje ingewikkeld.)  
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Volgende week komt Petje af Achterhoek in groep 7, groep 7-8 en groep 8 op bezoek. Natasja Hoekstra en Karen 
Breukers zullen de kinderen over deze organisatie en hun programma vertellen. 

Bij Petje af ontdekken kinderen van 10 t/m 14 jaar de wereld. Met hun programma doen kinderen prikkelende, leer-
zame praktijkervaringen op en komen ze in contact met inspirerende rolmodellen en verschillende beroepen en 
werkvelden. Ze ontwikkelen nieuwe (burgerschaps)vaardigheden en verkrijgen inzicht in hun drijfveren, interesses, 
talenten en mogelijkheden in de wereld. Hiermee vullen zij een rugzak vol nieuwe ervaringen. Bij Petje af staan 'zelf 
doen en ervaren' centraal.  

Petje af Achterhoek 

Petje af in Eibergen is onderdeel van Petje af Achterhoek. Eind 2020 is in Neede de eerste groep gestart en in 2021 in Winterswijk. Petje 
af Achterhoek is onderdeel van Petje af Nederland. Gezamenlijk bieden zij op dit moment aan meer dan 50 groepen kinderen ons pro-
gramma aan. 

Zondag 22 januari start nieuwe groep Eibergen 

Vanuit de Kruidenhof in Eibergen biedt Petje af Achterhoek vanaf 22 januari iedere zondag van 12.00 - 16.00 uur een programma aan. 
Alleen in de schoolvakanties is er geen Petje af. Het start op 22 januari en 2 juli is de laatste zondag. Deelname voor uw kind is gratis. 
Meer informatie over Petje af en het volledige programma vindt u op hier.  (https://petjeaf.nl/eibergen/-/algemeen). 

Mocht uw kind hiervoor belangstelling hebben dan kunt u uw kind inschrijven via deze link (https://petjeaf.nl/nederland/meedoen/kind) 

 

Op woensdag 8 februari, van 9.00 – 21.00 uur houdt onze school, net als de overige basisscholen in Eibergen, open huis voor ouders van 
een kind dat dit schooljaar 4 jaar zal worden. Deze ouders hebben inmiddels van de gemeente bericht 
gekregen dat zij hun kind aan kunnen melden op de school van hun keuze, of zullen binnenkort dit be-
richt gaan krijgen. We hopen dat veel ouders een kijkje komen nemen op onze school.  

Mocht u mensen kennen in uw omgeving die hiervoor in aanmerking komen, dan zou u hen hierop kun-
nen attenderen. Ook kunt u voor hen een informatie-tas meenemen van onze school. Er staat altijd wel 
een tas klaar. Naast een bezoek tijdens het open huis kunnen ouders uiteraard ook op een ander tijdstip 
de school bezoeken. Wel vinden we het fijn dat daarvoor een afspraak gemaakt wordt met Ineke of Alie-
ke.  

 

Op zaterdagmiddag 18 maart 2023 organiseren wij, samen met alle basisscholen in Eibergen, de Wijkdag, van 10.00 - 13.00 uur. Noteert 
u deze datum alvast in de agenda?!  

 

Er zijn afgelopen week verse neten ontdekt tijdens de luizencontrole in verschillende groepen. Desbetreffende kinderen zijn al behandeld. 
Wel willen wij u vragen om thuis ook uw kind te blijven controleren. Over 2 weken vindt er een hercontrole plaats in de groepen waar nu 
neten/luizen gevonden zijn. De dag hoort u via het weekbericht. Denkt u dan weer even aan de knipjes, strikjes, gel enz. in het haar? 
Zonder deze dingen is het pluizen makkelijker. Bedankt namens de luizenpluizers.   

 

Voorlezen is leuk en heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Vanaf 25 januari t/m 3 februari zijn de Nationale Voorleesda-
gen! Deze Voorleesdagen worden jaarlijks gehouden om het voorlezen aan jonge kinderen, die zelf 
nog niet kunnen lezen, te stimuleren. Tussen de titels uit de Prentenboeken Top 10 zit één boek dat 
zich Prentenboek van het Jaar mag noemen. In 2023 is dat Maximiliaan Modderman geeft een feest-
je. 

We gaan in de baby-, peuter- en kleutergroepen extra aandacht besteden aan het voorlezen en dan 
zal dit prentenboek centraal staan. Hopelijk beleven u en uw kind thuis ook zoveel plezier aan het 
voorlezen!? 
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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:  

• Praat met een zachte en vriendelijke toon 

 

 

 

Voor de week daarop is dat: 

• Loop met je fiets aan de hand, zet je fiets zo ver mogelijk naar achteren, zet je fiets op de 

standaard, zet je fiets op slot 

 

Met een kleine groep ouders organiseren we een aantal keer in het jaar een verkeersles voor alle groepen van de basisschool. Denk hier-
bij aan een speurtocht met vragen over verkeer, een les over autostoeltjes en het belang ervan. Maar ook fietsen met kinderen van groep 
5 ter voorbereiding op het fietsen naar gym in groep 6.  
De afgelopen jaren zijn er wat verkeersouders gestopt omdat hun kind van school is gegaan. Hierdoor zijn we nu hard op zoek naar ou-
ders die deel willen nemen aan onze verkeersgroeps. We hebben een groepsapp en ongeveer 2x per jaar een vergadering op school. 
Daar- naast bereiden we de lessen voor en geven de lessen in de groepen. Het is niet zo dat je elke les mee moet 

helpen in alle groepen. Ook zijn er hulpouders die mee helpen tijdens de les.  
Wie zou ons willen helpen, zodat we de verkeerslessen kunnen blijven doorzetten. We zijn nu met te weinig 
mensen om deze lessen goed te organiseren en uit te voeren.  
Aanmelden mag bij Alieke.  
De verkeersouders 

 

Wij hebben weer een kerstkaart van ons sponsorkind 
Catherine in Oeganda mogen ontvangen: 
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Afgelopen maandag was de nieuwjaarsinloop. Het was leuk om samen met een aantal ouders het nieuwe jaar onder het genot van een 
kopje koffie/thee te starten. Terwijl er ook druk gebakken werd met kniepertjes in de hal. De volgende koffie-inloop vindt plaats op 
woensdag1 februari, van 8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!  

 

Afgelopen maandag een heel aantal (groot)ouders kniepertjes gebakken voor de hele school. Wat rook de school heerlijk en wat hebben 
de kinderen genoten van deze lekkernij. Iedereen die heeft meegeholpen, willen wij heel hartelijk bedanken! 

 

In groep 7 verwelkomen we Jayden. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel plezier bij ons 
op school! 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 22 januari 2023 is er weer KinderKerk om 11.00 uur  in de Antoniuskerk te Rekken. Na afloop van de dienst is er voor iedereen iets te 
drinken en kun je een kleurplaat maken. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 
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U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:  

• Flyer Petje af Achterhoek 

• Flyer Kinderkerk 

Hallo allemaal, 

Ik ben Isa Pasman en ben 16 jaar oud. Ik 
woon in Neede met mijn ouders, zus en 
ons kleine hondje Mara! Mijn hobby’s zijn 
voetbal en leuke dingen doen. Voetballen 
doe ik bij Sportclub Neede bij het team 
Dames 2.  

Ik studeer voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 
niveau 4 bij het Graafschap College te Groenlo en zit nu in 
mijn 1 ste leerjaar. Ik mag tot de zomervakantie op de 
woensdag en donderdag bij de peuters en BSO stage lopen 
bij het Sterrenpalet! Ik hoop daar een leuke tijd tegemoet te 
gaan, wat tot nu toe zeker moet lukken! Ik hoop veel te le-
ren en er voor mezelf natuurlijk achter te komen of ik het 



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. 
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