
 

 
  

De Sterrenkijker     3 september 2018        nummer 1 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Goed van Start 
Samen met de kinderen, de ouders en de collega’s zijn we op maandag 20 augustus het jaar begonnen. Fijn om 
samen te danken voor Gods bewaring in de achterliggende periode en te bidden voor het komende jaar.  
Aansluitend was er de ‘nieuwjaarsreceptie’ in de groepen. Iedereen kon zo informeel kennismaken met de nieuwe 
leerkracht van de groep, onder het genot van een hapje en een drankje. Wat fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren 
om zo het jaar samen te starten en elkaar te ontmoeten.  
Daarna begonnen de lessen, we kijken terug op een goede start van het schooljaar.  
 
Nieuwe leerlingen 
Na de zomervakantie hebben we een behoorlijk aantal nieuwe leerlingen op De Sterrenpracht mogen verwelkomen: 
Hannah Eberson in groep 3, Britt Wessels in groep 4, Thijs Apperlo in groep 5 en Sanna en Nynke Wessels in groep 
8.  
Ook in de kleutergroep stroomden vijf kleuters in: Jason Jansen, Vic van Alten, Mouna Zerrout, Mats Kalisvaart en 
Sanne Kalisvaart. In september komen daar ook Joas Dieleman en Katelynn Nooitmeer bij. Allemaal van harte 
welkom en we hopen dat jullie met jullie ouders een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben! 
 
Ziekte 
Helaas is juf Marjolein de Feijter nog steeds niet in staat om te komen werken. Haar mentale klachten zijn helaas nog 
niet voorbij. We hopen dat ze weer een stap vooruit kan maken in haar herstel en dat we haar snel weer op school 
zien.  
 
Peuter - kleutergroep 
Vanaf september starten we in samenwerking met de opvang van Prokino met een peuter-kleutergroep op  
De Sterrenpracht. Twee dagdelen in de week komt een groepje peuters van Prokino, waarvan de kinderen al 
ingeschreven zijn op De Sterrenpracht, twee keer een dagdeel meedraaien in groep 1. Zij worden begeleid door een 
vaste pedagogisch medewerker, die op het gebied van de identiteit ook past bij onze school.  
Op deze manier wennen ze alvast aan de school en de groep waarin ze later terecht komen. De leerkrachten zien de 
kinderen al ‘aankomen’ en hebben, mede door het overleg met de pedagogisch medewerker, een goed beeld van de 
kinderen. 
 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
De gymlessen worden dit schooljaar verzorgd door meester Stijn Schenau. Hij is gespecialiseerd in het geven van 
sportlessen aan kinderen en zal in overleg met de leerkrachten werken aan een opbouw van allerlei 
sportvaardigheden.  
 
 
 
 
Schooljudo 
Vanaf deze week krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 schooljudo tijdens de gymlessen. Hierdoor leren ze allerlei 

Geloof in 
ontwikkeling



vaardigheden en wordt ook de weerbaarheid verder ontwikkeld.  
De gymlessen worden gegeven door een echte judoleraar, meester Stijn is ook bij deze lessen aanwezig.  
 
Stagiaire groep 1-2 
In groep 1-2 loopt Saskia de Bruijne stage. Zij zit op het Scalda en doet op De Sterrenpracht ervaring op als 
onderwijsassistent.  
We zijn blij dat ze bij ons op school is en wensen haar een goede en leerzame tijd op onze school!  
 
Gedragsverwachting van de maand 
Deze hele maand besteden we extra aandacht aan het gedrag in de hal: We wandelen en gaan rustig naar binnen en 
buiten.  
 
Agenda 
4 en 6 september     startgesprekken 
11 september           spreekuur GGD op school (vanaf 14.30 uur) 
19 -21 september     kamp groep 8 
11 oktober                open ochtend voor nieuwe leerlingen 
 
Weekliederen U vindt deze liederen op de liedlijst  
3 september: psalm 31:1 
10 september: gezang 165 
17 september: psalm 16:5 
24 september: opwekking 389 
1 oktober: psalm 101:1 
 

Jarigen september 
1 september        Sven Driessen                           groep 7/8  
4 september        Nina Deurwaarder                     groep 1/2  
7 september        Ashira Hoogerdijk                      groep 1/2  
8 september        Marinthe van Veen                    groep 6/7 
10 september      Micaela San Segundo Cortez     groep 3/4  
11 september      Katelynn Nooitmeer                   groep 1 
12 september      Quinten Tuin                              groep 7/8  
15 september      juf Rianne H                  
20 september      Joas Dieleman                           groep 1 
20 september      Mischa Voerman                        groep 1/2  
21 september      Brenda de Vliegher                     groep 7/8 
25 september      Lisanne van Doeselaar                groep 1/2 
26 september      Naomi Lensen                             groep 4/5 
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst!                  
                                     
Met vriendelijke groet, 

 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  
Hart voor alle kinderen 
 

Algemeen 
Mededelingen van de administratie: 
 
Schoolwas 
Na vele schooljaren gaat Claudia Riemens stoppen met het verzorgen van onze schoolwas. Claudia, we willen je 
hartelijk bedanken voor al die vele jaren dat je dit voor ons hebt gedaan. We zijn daarom op zoek naar een ouder die 



de schoolwas wil verzorgen voor ons. Voor het wassen ontvangt u een vergoeding!  
Wie wil voor ons de schoolwas doen en zorgen voor een frisse en hygiënische uitstraling van onze school? Meerdere 
ouders kan natuurlijk ook, dan kunnen we was verdelen. 
Graag horen wij van u, aanmelden kan via Anneke de Ruiter, administratie. 
 
Typecursus LOI Kidzz voor leerlingen in groep 6 t/m 8 
Vorige week is er informatie meegegeven over de typecursus van LOI Kidzz.  
De inschrijfformulieren voor de LOI Kidzz typecursus moeten uiterlijk vrijdag 28 september op school worden 
ingeleverd. 
 
 
 

 
  

   
 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
We hebben een fijne start gemaakt in onze groepen. Het eerste thema is ‘dit ben ik’ en later zullen we n.a.v. de 
Kinderboekenweek verder werken over het thema ‘vriendschap’. Bij dit thema leren we elkaar beter kennen. We 
ontdekken dat we allemaal verschillend zijn en dat dat juist leuk is. 

We hebben ook het eerste kanjerverhaal gehoord. In dit verhaalt ontdekt de kleuter Max een klein dorpje achter een 
struik. In dit dorpje wonen apen. Ze hebben een rode pet. Ze willen grappig zijn en gaan daarom uitlachen en 
meelopen. De konijnen hebben een gele pet op. Dit is de pet van vriendelijkheid, luisteren en gevoelig zijn. De 
konijnen zijn iets te gevoelig en worden daarom bang van alles dat de andere dieren doen. De vogels dragen een 
zwarte pet. Dit is de pet van veel durven en plannetjes bedenken. Maar ook van de baas spelen en iedereen moet 
naar hen luisteren. Ze vinden daarom dat ze ook het recht hebben om een ander pijn te doen. De tijgers in het dorp 
hebben een witte pet op. De witte pet wil zeggen dat je jezelf bent en dat je te vertrouwen bent. 
Vooral de tijgers vonden de kinderen in onze klas erg aardig, daar wilden ze wel op lijken. 

Anaïs is jarig geweest, ook Nina is bijna jarig. Gefeliciteerd! 
We heten Vic, Sanne, Mouna, Mats en Jason welkom op onze school. We hopen op een fijne tijd voor jullie! 

Namens juf Lianne delen we het volgende bericht: 
Lieve ouders/verzorgers en kinderen, 
Ik wil jullie via deze weg nog heel erg bedanken voor alle kaarten, cadeautjes, tekeningen…wat een verwennerij!! 
Wij boffen maar!! 
Luc vond het heel erg leuk in de klas en ik vond het ook weer heel leuk jullie te zien. Veel plezier met juf Mathilde 
en juf Tamara, ik kom gauw nog eens een keer om het hoekje kijken. 
Groetjes, 
Juf Lianne en de kleine Luc (en Sam en Martijn) 

We hebben het scheppingsverhaal aan de kinderen verteld en het verhaal van Noach en de ark. In de weken hierna 
zullen wij over de volgende onderwerpen vertellen: 
 
HOOFDSTUK 3 - GOD BELOOFT 
Dag 1 De toren van Babel, Genesis 11 
Dag 2 Roeping van Abram, Genesis 12 
Dag 3 Ruzie Abram en Lot en belofte, Genesis 13: 2 – 18 en Genesis 15: 1 – 6 

HOOFDSTUK 4 – ABRAHAM 
Dag 1 Geboorte Ismaël, Genesis 16 
Dag 2 Verbond en bezoek, Genesis 17-18: 15 
Dag 3 Sodom en Gomorra, Genesis 18: 16 – 19: 29 



HOOFDSTUK 5 – ISAAK 
Dag 1 Isaak en Ismaël, Genesis 21: 1 – 21 
Dag 2 Abraham en Isaak, Genesis 22 
Dag 3 Rebekka, Genesis 24 

HOOFDSTUK 6 - JAKOB EN ESAU 
Dag 1 Jakob en Esau, Genesis 25: 19 – 34 
Dag 2 Jakob steelt de zegen, Genesis 27 – 28: 5 
Dag 3 Betel, Genesis 28: 6 – 29: 14	

  
Verder hebben we nog informatie die voor u als ouder handig is om te weten: 

• Op dinsdag gaan wij naar de gymzaal, de instroomgroep gaat ’s morgens, groep 1-2 gaat ’s middags naar de 
gymzaal. 

• Op dinsdag en vrijdag is het meeneemdag. De kinderen mogen dan iets van speelgoed meenemen om over 
te vertellen. Op de andere dagen liever geen speelgoed meegeven. 

• Vanaf 3-14 oktober is het Kinderboekenweek. Vindt u het als (groot)ouder/verzorger leuk om een keer te 
komen voorlezen in de klas? We horen het graag! 

• Vanaf 25 september gaan we duo-lezen in groep 1-2, samen met de kinderen van groep 6-7. Deze dag 
hebben we geen inloop, we lezen even een boekje totdat de kinderen van groep 6-7 komen voorlezen. 

• Vanaf volgende week komen op maandag en dinsdag de peuters met hun juf meedraaien in de instroomklas. 
We hopen op een fijne samenwerking. 

• Op maandag en dinsdag loopt juf Saskia stage in groep 1-2. 

Groeten juf Anne, Juf Tamara, Juf Saskia en Juf Mathilde 
 
Groep 3/4a 
De eerste dagen na de vakantie is het even wennen, maar nu is het net of we al altijd in deze groep hebben gezeten. 
Er zitten twintig kinderen in onze groep, 13 kinderen van groep 3 en 7 kinderen van groep 4. Het is heel leuk om te 
zien dat de kinderen van de beide groepen zo goed met elkaar kunnen spelen en dat ze ook voor  
thuis gelijk afspraakjes maken.  
De eerste week hebben we de verjaardag van Robin gevierd en vorige week de verjaardagen van Fajah en Remy.  
 
Ons thema waar we de eerste drie weken over werken is: ik ben ik en jij bent jij. Wie ben jij en wat vind jij belangrijk? 
Hoe kun je ervoor zorgen dat niet alleen jij, maar ook de andere kinderen in de klas een leuke tijd hebben op school??  
 
We zijn ook druk bezig geweest met de regels die we in onze groep hebben. De belangrijkste regel vinden we: “het 
stopteken”. Als we iets binnen of buiten de klas niet leuk vinden in het spel of onder de les dan gebruiken we het 
stopteken en dan weten we dat de ander het even niet leuk meer vindt. 
 
Groep 3: met rekenen zijn we bezig met het leren van de getallen van 1-20. We doen dit in stapjes van 2 en in stapjes 
van 5. We hebben geleerd wat even en oneven getallen zijn en we leren verder en terug te tellen vanaf een bepaald 
getal. Met taal/lezen hebben we de eerste nieuwe letters geleerd. De i, m, r en v zijn de letters waar we de eerste 
woorden mee kunnen maken. We leren deze letters ook meteen in schrijfschrift te schrijven. 
 
Groep 4: moet soms met rekenen wel 3 bladzijden per dag maken dus dat is soms wel even puffen. Toch hadden we 
deze weken al een paar keer dat iedereen zijn les zonder fouten had gemaakt, best knap he? We leren te tellen in 
stappen van 10 en dan vanaf een bepaald getal , bijv. 35,45, 55 enz. Met taal zijn we gestart met de methode Taal op 
Maat en Spelling op Maat. We moeten veel meer schrijven dan vorig jaar, maar dat gaat gelukkig best goed. 
We hebben de 1e week  gym gehad van meester Stijn en ook de Judo les viel erg in de smaak. De komende  
drie weken hebben we ook judo en dan gaan we weer met meester Stijn aan de slag. Volgende weken gaan de 
Bijbelvertellingen over Noach, Babel en Abram.  
 
We zijn vorige week begonnen met de uitreiking van de pluim van de week. Hannah heeft de eerste pluim verdient 
want een nieuwe school , een nieuwe juf, een nieuw huis  en dat allemaal in 1 week ,Hannah draait er haar hand niet 



voor om. Dikke duim Hannah. 
 
 
 
 
 
 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
Na twee weken school kunnen we zeggen dat we al aardig aan elkaar gewend zijn en lekker opgestart zijn. 
Fijn was het om ook nu weer iedere dag met een open bijbel te mogen beginnen. De verhalen rondom de schepping 
werden verteld en ook de verhalen over de eerste mensen, zoals Kain en Abel, maar ook over Noach. Wilt u deze 
verhalen volgen, kijk dan bij www.bijbelonderwijs.nl en dan onder het ouder gedeelte bij de verhalen van groep 5. 
Aan het einde van de week krijgt uw kind als regel een werkblad mee naar huis. Hier hebben we op school aan 
gewerkt, maar thuis is er dan ook volop gelegenheid om mee te leven. Soms staat er op het werkblad “mee terug” 
dan kan uw kind laten zien wat ze thuis nog gedaan hebben. 
 
Met ons thema werken we over dieren in de lucht en in de grond. De ramen van de klas zijn versierd met allerlei 
soorten vogels, en we leren veel over bodemdieren, speciaal over wormen. Lekker leuk griezelen! 
Ondertussen hebben we ook veel gepraat over hoe we met elkaar omgaan. VERTROUWEN is een sleutelwoord. Dit 
komt bijvoorbeeld ook terug tijdens de lessen schooljudo. Meester Pim leert ons hoe je leuk kunt judoën, en hoe je 
dit met vertrouwen en respect doet. 
Iedere week kiezen we een zonnetje van de week. Justin en Noa Steendijk zijn al verwend met complimenten. 
Ik kijk terug op veel mooie contactmomenten met u als ouders. De gesprekken zo aan het begin van het schooljaar 
zijn erg inspirerend en leggen de basis voor een goede band met zowel u als uw kind. 
Dank u wel voor uw openheid en samenwerking. Mocht er iets zijn om te delen met mij dan hoor ik het graag. 
Tot de volgende keer. 
Meester Dolf. 
 
Groep 6/7a 
Wat fijn dat we allemaal een goede vakantie hebben gehad. We zijn dagjes weggeweest, we hebben thuis gespeeld 
of we zijn op vakantie geweest!  
Tja en toen moest we weer naar school. De één had er veel zin in, de ander wat minder.  
Maar nu, na twee weken zijn we wel weer gewend aan het schoolleven.  
Jammer genoeg werkte de tablet vaak niet. Dus moesten we weer in onze boeken werken. Dat was voor sommige 
zuchten en kreunen. Maar ondanks dat hebben we al veel gedaan en veel gewerkt! :)  
De eerste dagen rustig opgebouwd met kennismakingsspelletjes en herhalingslessen van verschillende vakken.  
Nu zijn we al weer volop nieuw dingen aan het leren. Engels praten, Topo maken en leren, nieuwsbegrip op de 
Chromebook, Holmwoods en ga zo maar door.  
We hebben zelfs oudergesprekken waar we bij mogen zitten! Fijn dat we samen met elkaar het schooljaar kunnen 
starten.  
 
Hier volgt info over een paar vakken:  
Groep 6:  
*rekenen: +, -, x en : sommen herhalen. Welke strategieën kon ik ook al weer allemaal gebruiken?  De volgorde van 
de lengtematen, verhoudingstabellen maken en digitale tijd.  
*spelling: woorden die eindigen met - lijk/-ig. Je hoort een u, maar schrijft die niet. Woorden met kort of lange klank. 
Als je een lange klank hoort: Mo-len, dan schrijf je er maar 1. Hoor je een korte klank: mo-llen, dan schrijf je er 2.  
*Taal: we leren het gezegde, alle werkwoorden in een zin. We herhalen het onderwerp en de persoonsvorm. Ook 
hebben we het over onze mening en daarbij een argument geven.  
*Topo: we hebben een blad ingevuld met de provincies en de hoofdsteden. Volgende week hebben we de toets en 
moeten we uit ons hoofd weten waar wat ligt.  Daarna gaan we alle provincies met hun steden apart leren.  
*Engels: Iemand omschrijven: bv. kleur haar, welke kleren etc.  
 
Groep 7:  
*rekenen: +, -, x en : sommen herhalen. Ook komen de breuken, kommagetallen en maten weer aan bod.  
*spelling: natuurlijk gaan we verder met de werkwoorden. Persoonsvorm in de verleden tijd, wanneer schrijf je te/ten 



of de/den. Woorden met ‘s. Als aan het eind van een woord een klinker, een lange klank heeft, dan schrijf je het in 
het meervoud met ‘s.  
*Taal: we herhalen de persoonsvorm en het gezegde. Ook moeten we een kortverhaal schrijven. Dat is moeilijker dan 
het lijkt…  
* Topo: we zijn begonnen met Europa. We hebben een blad ingevuld met alle landen. Deze moeten leren.  
Daarna gaan we landen met hun steden apart leren.  
*Engels: Iemand omschrijven: bv. kleur haar, welke kleren etc.  
 
Met thema is juf Tonja met geschiedenis begonnen: Boeren en farao’s in Egypte. 
Juf Rianne is gestart met een aardrijkskunde thema. Dit thema gaat over water.  
Gym met een echte vakleerkracht vonden we erg leuk! De komende 3 à 4 weken doen we mee met schooljudo. Dan 
hebben we een andere leraar, een judoleraar.  
Tijdens de tekenlessen hebben we een bril getekend, waarin iets moois/leuks uit onze vakantie te zien is. 
Ster van de week was Eduard. De nieuwe ster is Jesse. 
De Bijbelverhalen gaan deze weken over de rechters.  
Deze komende weken leren we: psalm 31:1, gezang 165, psalm 16:5 en opwekking 389.  
 
Binnenkort gaat groep 8 op kamp, van woensdag tot vrijdag.  
Deze dagen komt groep 7b gezellig bij ons in de klas. Dat is even volle bak, maar dat gaat zeker lukken!  
In die week is er ook een wisseling van werkdagen.  
Maandag 17 september en vrijdag 21 september werkt juf Tonja.  
Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 september werkt juf Rianne.  
  
Vriendelijke groeten, juf Tonja en juf Rianne 
 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Woensdag 5 september Topo: 6- Nederland. 7- Europa 
Vrijdag 7 september toets Levend Water week 1 en 2 
 
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
Groep 7b/8 
De eerste Sterrenkijker van het nieuwe schooljaar. We zijn goed van start gegaan, na twee weken zitten we al lekker 
in het ritme. Met al heel wat leerlingen zijn, samen met hun ouders, startgesprekken geweest. Zo kennen we elkaar al 
wat beter en weten we waar we aan moeten gaan werken.  
 
Voor groep 8 is dit een bijzonder jaar, met al heel snel een bijzondere activiteit! Over twee weken gaan we immers al 
op kamp! Vorige week is hierover informatie mee naar huis gegeven.  
Maar eerst wordt er bij groep 8 de entreetoets afgenomen. Hierbij zit een intelligentietoets, die de leerlingen dinsdag 
a.s. maken. Deze week en volgende week wordt de rest van de toets gemaakt. Ook hierover is een informatiefolder 
mee naar huis gegeven. 
Bij rekenen en taal hebben we de draad na de vakantie weer opgepakt en ook met het eerste thema zijn we 
begonnen, ‘Het oude Egypte’.  
Verder genieten we van het voetballen tussen de middag!  
We hopen met elkaar op een gezellig, onvergetelijk en natuurlijk leerzaam jaar! 
 
Op donderdag geeft juf Suzanne les aan de groep en op de andere dagen juf Esther. 
Groep 7 en 8 hebben voor elke week maakhuiswerk:  
Groep 7 voor de woensdag spelling en groep 8 voor de woensdag spelling en voor de donderdag rekenen.  
Voor vrijdag hebben beide groepen Holmwoods (Engels): Elke keer moeten 2 opdrachten gemaakt worden (een 
luister- en een leesopdracht). Uiteraard is er ook leerwerk.  
Het eerste leerwerk (Engels) is voor beide groepen opgegeven.  
Alles wordt genoteerd in een agenda. De agenda moet elke dag mee naar school worden genomen! Het huiswerk 



staat ook op de website van de school.  
Onze gymdag is de dinsdag. We zijn vorige week begonnen met judolessen. Ook de komende drie lessen hebben we 
nog judo.  

Vriendelijke groeten, Juf Esther en juf Suzanne 
GBS De Sterrenpracht 
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