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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Op woensdagmiddag 12 april is het voetbaltoernooi voor de leerlingen van de groepen 5 
t/m 8. De kinderen die hieraan willen meedoen, kunnen zich hiervoor opgeven bij hun 
leerkracht. Dit kan tot en met vrijdag 24 februari! 

Ook zijn wij nog op zoek naar coaches. Heeft u zich al opgegeven via de ouder hulp lijst, 
dan wordt er contact met u opgenomen. Mocht u zich niet 
hebben opgegeven, maar zou u nog wel willen en kunnen 
helpen? Dan mag u dit doorgeven aan de leerkracht van uw 
kind.  

 

 
Op zaterdag 4 maart staat weer een ochtend gepland voor diverse pleinwerkzaamheden. 
We hebben al een mooie groep met hulpouders die zich hebben aangemeld aan het begin 
van het schooljaar. Heeft u ook tijd en zin om te komen helpen deze keer, dan bent u van 
harte welkom! U kunt zich hiervoor aanmelden via Mijn School.  

 

 
Zoals u in het vorige Letterpalet uitgebreid heeft kunnen lezen gaat de poort aan de ach-
terkant dicht. Vanaf maandag 6 maart mag en kunt u deze toegang dus niet meer ge-
bruiken! Wilt u dit ook doorgeven aan alle opa's/oma's en andere personen die van deze 
ingang gebruikt maakten? Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 
Op dinsdag 7 maart 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.  

Ook de ouders van de peuter- en opvangkinderen zijn hiervoor 
van harte uitgenodigd! 



Komt u ook naar het info-uur Zindelijkheid, op dinsdag 7 maart van 19.30 - 21.00 uur. Deze avond vindt plaats bij 
het Sterrenpalet, Prins Bernhardstraat 6 in Eibergen. De koffie staat voor u klaar vanaf 19:15 uur. U bent van harte 
welkom! 

 

Na de voorjaarsvakantie is er weer de luizencontrole. In de weekberichten van uw zoon/dochter kunt u lezen op welke 
dag de luizencontrole is in de groep. 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. 

 

ANWB Streetwise komt op 9 maart en op 9 mei op bezoek!! Twee keer zult u denken? Ja, dat klopt. Omdat wij zoveel groepen hebben, is 
besloten om dit lesprogramma over 2 dagen te verdelen. 

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd 
om naar onze school te komen.  

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professi-
onele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen 
zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk 
nagebootst. 

De vier onderdelen zijn:  

• Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik 

van autogordel en autostoeltje.  

• Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de auto-

gordel in een autostoeltje.  

• Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een vei-

ligheidsgordel.  

• Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.  

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.  

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/scholen/streetwise-basisonderwijs-vier-modules  

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!! 

 

Op 9 maart hebben de volgende groepen Streetwise: 

0A - 1A/ 2A/1-2 B - 3A/3B - 5A/5B - 7/8 en 7A 

Op 9 mei zijn dat de groepen: 

4A/4B - 6A/6B en 8A 

 

Let op: De groepen (0/1/2/3/4) die in het speellokaal/Pickerhal de les hebben moeten gymschoenen aan. 

We hebben bij deze dagen ook uw hulp nodig. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind. 
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Op vrijdag 10 maart zullen er weer heel vrolijke klanken te horen zijn in het Sterrenpalet. De groepen 4 en 5 zijn al 
druk in de weer: ze leren verschillende liedjes over snaar-, toetsen- en blaasinstrumenten voor de muziekmarkt die 
op 10 maart plaats gaat vinden in de hal. Dan komen er vanuit Culturije 8 echte muzikanten langs die een heus 
orkest gaan vormen. Nadat de leerlingen met het orkest mee mogen zingen mogen alle leerlingen ook nog alle in-
strumenten uitproberen die de muzikanten mee hebben genomen. Ik kijk er als muziekjuf altijd erg naar uit. De 
muziekmarkt is elk jaar één van de hoogtepunten van de muzieklessen. 

Juf Siebrig   

 

Op zaterdag 18 maart vindt de Wij(k)dag plaats, georganiseerd door BeweegWijs en alle Eibergse basisscholen. U kunt dan kennis maken 
met allerlei activiteiten voor jong en oud. Iedereen is deze ochtend van 10 tot 13 uur van harte welkom op ons schoolplein en op het 
schoolplein van Op den Esch. Op de poster (u vindt deze onder Documenten op Mijn School) kunt u alle aanvullende informatie over deze 

wij(k)dag vinden. 

 

Heeft u eraan gedacht het rapport van uw kind(eren) weer in te leveren? Mocht dit nog niet gebeurd zijn, wilt u dit dan zo spoedig moge-
lijk doen? Alvast bedankt! 

 

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 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. 
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Wat zijn er veel statiegeldflessen en wat is er veel geld ingeleverd voor de slachtoffers in Turkije en Syrië!! Er is maar liefst 356,15 euro 
bijeengebracht! Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage!  Wij zorgen ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen maand hebben we op school kennis gemaakt met de leerplichtambtenaren van de gemeente Berkelland; Chantal Baak en Su-
zan Wolterink. We hebben bijgepraat over de actuele ontwikkelingen binnen de school en de gemeente. Een daarvan is de ontwikkeling 
van de verzuimkaart regio Achterhoek. De gemeentes in de Achterhoek hebben samen afspraken gemaakt over handhaving van de leer-
plichtwet; Verzuimprotocol 

In de leerplichtwet staat beschreven hoeveel uren kinderen naar school moeten gaan. Scholen houden hier rekening mee bij het bepalen 
van hun jaarrooster en het verlenen van verlof. 

 
Verzuim: 

Er zijn verschillende soorten verzuim (afwezigheid); ongeoorloofd en geoorloofd verzuim. Met ongeoorloofd verzuim valt onder andere te 
laat komen (ook al is het maar 1 minuut) en afwezigheid zonder toestemming van de directie (bij ons op school zijn dat Alieke en Ineke). 

Onder geoorloofd verzuim valt afwezigheid door ziekte, of vrijstelling/verlof met goedkeuring van directie. 

 

Wat betekent dit voor de school? 

De leerkrachten houden bij welke kinderen afwezig zijn en checken bij de directie of dit met of zonder toestemming is. Wanneer een kind 
zonder toestemming afwezig is, zal de directie dit melden en krijgt de leerplichtambtenaar (in ons geval in eerste instantie aan Chantal 
Baak) bericht. Zij zal besluiten welke consequenties hieraan hangen. 

Wanneer een kind meer dan 12 keer binnen 4 schoolweken te laat op school komt, zal de directie ook een melding maken bij de leer-
plichtambtenaar. Voordat we dit doen gaan we, vanzelfsprekend eerst met u in gesprek. We vinden het belangrijk om elke dag met de 
hele groep samen te beginnen, elkaar te spreken en te ontmoeten. Voor kinderen die te laat komen, is het erg vervelend om in een al 
gestarte klas binnen te komen.  

 
Wat betekent dit voor u: 

We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn, zodat ze samen met de groep opstart(en). De school 
start om 8.15 uur en de deuren gaan om 8.05 uur open, zodat de kinderen naar binnen kunnen. 

Wanneer uw kind niet op school kan zijn, met een andere reden dan ziekte, vraagt u toestemming aan Alieke Leppink. U vult dan mini-
maal 2 weken voorafgaand aan de verlofdatum een verlofaanvraag in, die zij zal goed- of afkeuren. Hierbij houdt zij zich ook aan de 
richtlijnen vanuit de leerplicht. Deze verlofaanvraag kunt u op school opvragen. 
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Voor de kerstvakantie is juf Dinie met pensioen 
gegaan. Daarna hebben we haar nog regelmatig 
op school gezien. Zoals we weten was juf Dinie 
altijd heel actief op het plein en bezig met het 
pleinonderhoud.  
Daarom heeft ze van de leden van de OR een 
prachtig straatnaambordje gekregen en heet ons 
schoolplein vanaf nu: juf Dinie Bouwmeesterplein. 

 

 

 

 

Wij nemen afscheid van juf Danique bij de BSO.  Een jaar lang heeft zij ons team van pedagogisch medewerkers versterkt. Danique, be-
dankt voor alles wat je voor de kinderen van de BSO betekent hebt! 

 

Ik ben Ingrid Hilgerink, 53 jaar oud, heb twee geweldige volwassen dochters en woon in Enschede. Vanaf 6 februari ben ik 
op maandag en dinsdag de juf van groep 0A, samen met juf Petra. In mijn vrije tijd lees ik veel en ben wekelijks in het 
zwembad te vinden. 

De eerste paar weken zitten erop en ik geniet van het werken met de jongste kleuters. Inmiddels ben ik 32 jaar werkzaam 
in het onderwijs, waarvan de eerste 17 jaar in het basisonderwijs en de laatste 15  jaar in het Praktijkonderwijs. Toch be-
gon het werken met jonge kinderen weer te kriebelen en ik ben heel blij dat ik dit nu op het Sterrenpalet mag doen. 

Ingrid Hilgerink 

 

Hallo allemaal! Wat is het fijn om weer terug op het Sterrenpalet te zijn… Na een zoektocht naar `wat het beste bij mij 
past´ heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. De beste plek om de rugzak van kinderen te mogen vullen met 
vooral heel veel zelfvertrouwen, plezier, kennis en (sociale) vaardigheden. Voor mij het leukste dat er is. Mijn naam is 
Petra Aarnink, 41 lentes jong, getrouwd, moeder van 3 tienerzonen en we wonen in Eibergen. In mijn vrije tijd lopen we 
grote rondes met onze hond Storm en ben ik graag lekker thuis, voor gezelligheid met het gezin. Ik heb jarenlang op de 
peutergroep gewerkt, waarna ik vervolgens een jaar pedagogisch coach ben geweest. Mijn passie ligt echter bij het jon-

ge kind en ben dan ook blij dat ik via het zij-instroomtraject kan starten als leerkracht. Ik ga 1 dag in de week naar school om de PABO te 
volgen en voor de rest ben ik woensdag, donderdag en vrijdag op school te vinden in groep 0. 

Petra Aarnink 
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In groep 0A verwelkomen we Ilse, Sven, Luuk en Lizzy. Welkom op de basisschool en heel veel plezier bij het leren 
en spelen!  

Bij de opvang verwelkomen we Liz, Ryan en Magnus. Wij wensen jou een heel fijne speel- en leertijd toe op het 
Sterrenpalet! 

Op de BSO zijn begonnen: Robin, Tyler, Ferre, Sten, Kelvin, Noud, Sepp, Marcel, Ilse en Bryan. Wij wensen jullie, sa-
men met jullie ouders, een heel fijne speel- en leertijd toe! 

 

De op de foto getoonde voor-
werpen zijn afgelopen weken 
achtergebleven op de BSO. De 
spullen kunnen daar opge-
haald worden . Graag binnen 
twee weken, omdat het niet te 
doen is om alle gevonden 
voorwerpen langer te bewaren. 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 1 maart organiseert Sport Federatie Berkelland een Wipeout in 't Spilbroek – Optisport in Neede. Voor alle aanvullende 
informatie verwijzen wij naar de bijlage.  

 

Op zondag 19 maart 2023 is er weer een Kinderkerkdienst in de Antonius kerk aan de Lindevoort 20 te Rekken, van 11 tot 11.30 uur. 

Het thema is dit keer: “Iedereen hoort erbij". 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

 

Heb je het ook gehoord? Zaterdag 11 maart is er een geweldige show met dans, muziek en veel kleur in de Pickerhal!  Euphonia geeft dit 
concert en alle groepen laten zien wat ze kunnen. Het wordt een doorlopende uitvoering met veel spektakel. 

Kom je ook? Breng je ouders mee, zij vinden dit vast heel leuk. Het wordt geweldig! 

Tot dan, 

Zaterdag 11 maart om 19.30 uur in de Pickerhal in Eibergen. De entree is gratis 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 
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Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier.  

Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen.  

Het Segnocollectief, de Muziekschool van Berkelland, start in de week van 13 februari 2023 met muzieklessen voor kinderen van groep 4 
en 5 van de basisschool, de Oriëntatie cursus. Instromen kan nog!!! 

Tijdens deze 15 weken durende cursus gaan de kinderen samen aan de slag met het maken van muziek en alles wat daarbij komt kijken 
zoals samen werken, luisteren naar muziek en zelf muziek schrijven. Ook zullen de kinderen kennis gaan maken met de verschillende 
muziekinstrumenten. Geeft kinderen de kans om dat verborgen muzikaal talent te ontwikkelen en geef uw zoon/dochter op om gezellig 
samen muziek te maken!  

Het rooster van de lessen wordt bepaald n.a.v. het aantal aanmeldingen per plaats, zijn er minimaal 2 of 3 andere vriendjes/
vriendinnetjes dan kan de cursus al starten!  
Opgeven kan op onze website www.segnocollectief.nl In aansluiting op de Oriëntatie cursus kunnen leerlingen tegen gereduceerd tarief 3 
lessen volgen op een instrument naar keuze. Indien mogelijk krijgt de leerling een instrument mee naar huis om te oefenen. Voor meer 
informatie kijk op: www.segnocollectief.nl of neem contact op met de docent Lobke Arentz, tel 06-27362004. 

 

Voor nu sluiten we voor 1 week de deuren van school. We wensen jullie allemaal 
een fijne voorjaarsvakantie toe, thuis of elders! We hopen elkaar in gezondheid 
weer op maandag 6 maart te ontmoeten!  
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Leerling uit groep 3: “Ik had de b goed!             
Alleen het rondje aan de verkeerde kant.” 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Flyer Optisport 

• Kinderkerkdienst 

• Flyer Euphonia 

• Poster Segnocollectief 

http://www.segnocollectief.nl/
http://www.segnocollectief.nl/

