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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Op woensdag 1 februari is er, van 8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop in de centrale hal van 
school. Hiervoor bent u allemaal van harte uitgenodigd! Het zou leuk zijn om elkaar rond 
de koffie/thee te ontmoeten.  

 

Op woensdagavond 1 februari, om 19.30 uur, houden wij ons gezamenlijke info-uur van 
de scholen in Haaksbergen – Eibergen – Neede (HEN). Deze avond vindt plaats bij het 
Sterrenpalet, Prins Bernhardstraat 6 in Eibergen. De koffie staat voor u klaar vanaf 19:15 
uur. Komt u ook? U bent van harte welkom! 

Op de website Nieuws uit Berkelland verscheen hierover een leuk stukje. De link hiervoor 
is: https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2023/01/leerlingen-basisschool-kisveld-krijgen-
lievelingslessen-in-liefde-geluk/ 

 

Vandaag ontvangt u u via Mijn School een uitnodiging (onder Oudergesprekken) voor de 
10-minuten-gesprekken van dinsdag 14 februari (en die verdere week). Aanmelden kan  
t/m vrijdag 10 februari. 

 

 
Op dinsdag 7 februari a.s. vindt het typexamen plaats. Wij willen 
alle deelnemers heel veel succes toewensen! 

https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2023/01/leerlingen-basisschool-kisveld-krijgen-lievelingslessen-in-liefde-geluk/
https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2023/01/leerlingen-basisschool-kisveld-krijgen-lievelingslessen-in-liefde-geluk/


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 volgend schooljaar 4 jaar zal worden. Deze ouders hebben inmiddels van de gemeente bericht gekre-
gen dat zij hun kind aan kunnen melden op de school van hun keuze. We hopen dat veel ouders een kijkje komen nemen op onze school 
en opvang.  

Mocht u mensen kennen in uw omgeving die hiervoor in aanmerking komen, dan zou u hen hierop kunnen 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 Alieke.  

 

Plas en/of poepongelukjes bij uw kind? Geen kind vind dit fijn of doet dit expres. Zindelijk worden is een heel proces voor jonge kinderen 
en u als ouders. Op dinsdag 7 maart van 19.30 - 20.30 uur komt Marieke Hilhorst, kinderbekkenfysiotherapeut, een voorlichting geven 
over dit onderwerp.  

We hopen op uw komst. Aanmelden voor deze avond kan in de agenda op Mijn School, zodat wij weten hoeveel koffie en thee we klaar 
kunnen zetten. Van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

Vorige week is er een overleg geweest tussen de penningmeesters van Kisveld en die van het Sterrenpalet in Eibergen om van elkaar te 
leren. Het was een goed overleg voor beide partijen. Hartelijk dank voor jullie tijd en inzet! 

 

Vorige week is de kinderraad weer bij elkaar gekomen. De vertegenwoordigers uit alle groepen konden vertellen dat ze het fijn hadden op 
school. Ook werd er verteld dat er in verschillende groepen goed voor elkaar gezorgd werd. Met de bovenbouw sprak ik over het gebruik 
van hun chromebooks in de klas. Dit naar aanleiding van een vraag over spelletjes spelen. Hierbij kwam naar voren dat in alle groepen de 
chromebook soms gebruikt mag worden voor een spelletje, maar dat deze spelletjes dan wel “schoolproof” moesten zijn (zoals 1 van de 
kinderen dit beschreef). Mooi om te horen van de kinderen dat ze heel goed snappen waarom deze regels gemaakt worden op school. 
Ook werden er wat wensen uitgesproken door de kinderen over speelhuisjes, kleine speelmaterialen en een oproep tot bewegend leren 
en gastlessen. Onderwerpen om weer samen in het team over te praten.  
Na de voorjaarsvakantie is er weer een kinderraad. In elke groep hangt een ideeënblad, zodat de vertegenwoordigers samen met de kin-
deren uit de klassen kunnen bedenken wat zij belangrijk vinden op ons kindcentrum.  
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Vorige keer deden we al een oproep, maar bij deze herhalen we 
deze oproep nog een keer: wij zijn op zoek naar ouders die wil-
len helpen bij de organisatie van de verkeerslessen zodat wij 
deze lessen kunnen blijven doorzetten op onze school. Aanmel-
den mag bij Alieke.  



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

Voor aankomende week is dat:  

• Loop rustig naar binnen en naar buiten. 

 

 

Voor de week daarop is dat: 

• Was je handen na het toiletgebruik. Laat de wc netjes achter. 

Loop direct terug naar de klas. 

 

 

 

 

Bij de opvang verwelkomen we Mayz, Jenna, Mart en 

Linde. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd 

toe op het Sterrenpalet! 

In groep 0A verwelkomen we Skipp, Lux, Marcel en 
Sepp. Welkom op de basisschool en heel veel plezier bij 
het leren en spelen!  

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. 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlage:  

• Poster Kindercarnaval 2023 
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Mijn naam is Esmée Tillack. Ik ben 20 jaar oud en kom uit 
Goor.                                                                               Ik heb 
afgelopen schooljaar de opleiding Gespecialiseerd Pedago-
gisch Medewerker afgerond en kom werken bij het Sterren-
palet op de BSO en bij de peuteropvang aan de Klaashof-
weg. Op woensdag ga ik naar school en 
volg ik de opleiding Pedagogisch Educa-
tief Professional. Ik ben zelf erg sportief 
en ga graag naar de sportschool en ik 
schaats. Ik vind het dan ook erg leuk om 
veel met de kinderen naar buiten te 
gaan en lekker te bewegen. 


