
 

 
  

De Sterrenkijker        1oktober 2018          nummer 2 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Jubileum 
Op het moment dat dit schooljaar startte was juf Esther Bakker 25 jaar in dienst van het onderwijs. Op 2 en 3 
oktober gaan we daar feestelijk bij stilstaan. Juf Esther zet zich iedere dag opnieuw met veel inzet en met grote 
betrokkenheid in voor de kinderen en voor onze school. We zijn haar daar heel dankbaar voor. Dankbaarheid is er 
ook naar onze Schepper die haar de krachten geeft en steeds bewaart en spaart. In afhankelijkheid en 
gehoorzaamheid aan Hem mogen we ons werk doen. We wensen Esther nog veel gezegende jaren in het 
onderwijs op De Sterrenpracht toe.  
 
Een zoon voor juf Elselien 
Op maandag 3 september kregen juf Elselien en haar man Mike een zoon, Felix. Van harte gefeliciteerd met dit 
mooie wonder en geniet ervan! We wensen jullie Gods onmisbare zegen toe in de opvoeding van jullie dochters en 
kleine broer Felix.  
 
Schoolgids  
De afgelopen periode hebben we kritisch gekeken naar onze schoolgids. Voor dit schooljaar hebben we de opzet 
van de schoolgids gewijzigd en een nieuwe indeling gemaakt. De schoolgids is in de MR besproken.  
Na de finishing touch zal de schoolgids binnenkort worden gepubliceerd op onze website.  
Voor nieuwe ouders wordt de schoolgids afgedrukt beschikbaar gesteld.  
 
Wijziging voor groep 4-5 
Op dinsdag is meester Dolf in de ochtend vrij geroosterd voor andere werkzaamheden, in de middag heeft hij zijn 
vaste verlofmiddag.  
Voor de vervanging op de dinsdag stond een aantal keer juf Esther ingedeeld in groep 4-5. Hierin is een wijziging 
gekomen. Dit wordt vanaf deze maand gedaan door juf Suzanne.  
 
Sparen bij de Bruna 

Spaar mee bij de Bruna voor gratis boeken voor de schoolbieb. Wanneer u 
tussen 3 en 14 oktober (Kinderboekenweek) bij de Bruna een kinderboek 
koopt, kunt u de kassabon inleveren op school bij de juf of meester. Voor 
20% van het totaalbedrag kan de school vervolgens gratis boeken 
uitzoeken voor de schoolbieb bij de Bruna! Vorig jaar leverde dat de school 

zes mooie boeken op! 
Voor meer info zie https://www.bruna.nl/schoolbieb 
 
Nieuwe leerlingen 
In de maand september hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen op De Sterrenpracht mogen verwelkomen: 
Joas Dieleman en Katelynn Nooitmeer in groep 1 en Jayden Kesteloo in groep 5. Allemaal van harte welkom en we 
hopen dat jullie met jullie ouders een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben! 
 
Gedragsverwachting van de maand: 

Geloof in 
ontwikkeling



Deze hele maand oktober besteden we aandacht aan het gedrag op het plein. Ook buiten gooien we ons afval in 
de prullenbak: Houd de wereld mooi, verwijder je zooi! 
 
Agenda: Schoolagenda 
5 oktober                   maandsluiting groep 4b/5 
9 oktober                   inloopspreekuur GGD 14.45-15.45 uur 
11 oktober                 open ochtend voor nieuwe leerlingen 
15-19 oktober            herfstvakantie 
22 oktober                 studiedag: alle leerlingen vrij! 
23 oktober                 luizencontrole 
23 oktober-                in deze weken wordt er in alle groepen weer       
2 november               een les gegeven uit Wonderlijk gemaakt. 
 
Weekliederen 
1 oktober: psalm 101:1 
8 oktober: liedboek 913 
22 oktober: ps. 37:16 
29 oktober: gezang 10 (216) 
5 november: ps. 136:1 
U vindt deze liederen op de liedlijst  
 

Jarigen in oktober 
1 oktober        juf Ella 
2 oktober        Steven de Jager            groep 6/7 
5 oktober        Marisha Lensen            groep 7/8 
14 oktober      Bente Ypma                  groep 7/8 
16 oktober      juf Lianne 
17 oktober      Tim Dieleman                 groep 4/5 
                       Lauryn Scheele               groep 6/7 
                       Juf Mathilde 
19 oktober      Simon van Kammen       groep 6/7 
25 oktober      Wout Kalisvaart              groep 4/5  
29 oktober      Tamara Goossen            groep 7/8   
30 oktober      Maurits Pijpelink            groep 1/2 
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst!  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                  
 
Hart voor alle kinderen 
 
 
 
 
 
 



 
Algemeen 

Beste ouders en kinderen,  
 
Mijn naam is Stijn, 23 jaar oud, en ik doe niks liever dan sport. Heel fijn vind ik het 
dat ik bij jullie op school als gymmeester aan het werk mag. Ik ervaar het als erg fijn 
en zie uit naar nog meer positieve gymlessen! Zelf doe ik graag aan basketbal, 
fitness en af en toe lekker tochtjes maken op de racefiets. Sport wordt gelukkig 
steeds meer als belangrijk gezien voor de ontwikkeling van kinderen. Ik ben daarom 
erg blij dat ik een bijdrage mag leveren aan de gezondheid en fitheid van uw 
kinderen. Tot nu toe gaan de lessen al erg goed en merk ik veel enthousiastme bij de 
kinderen. Ik heb al prettige contacten gehad met het team en voel mij zeker 
onderdeel van deze school.  
 
Groetjes, Stijn Schenau 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
Inmiddels zijn we volop bezig met het thema vriendschap. We sluiten hiermee aan bij het thema van de 
Kinderboekenweek van dit jaar. We hebben al een aantal leuke prentenboeken gehoord waarbij het gaat over 
vriendjes maken. Zoals b.v:  Kleine pip en de regenboog en de mooiste vis van de zee. De mooiste vis van de zee 
hebben we op allerlei manieren gemaakt. Van klei, van vouwblaadjes en met vetkrijt.  
Natuurlijk zullen er komende tijd nog heel wat boeken voorbijkomen, waar we ook over gaan werken.  
Na de herfstvakantie starten we een nieuw thema: verkeer. 
 
De kinderen zijn ook ijverig aan het tellen geweest. Juf Mathilde had afgesproken dat de kinderen bij het vinden 
van 100 kastanjes een sticker zouden verdienen. De kinderen waren niet meer te houden en de kastanjes werden 
met emmers tegelijk naar binnengebracht. En tja….toen kwam het telwerk….daar moesten ze toch wel een beetje 
van zuchten. Uiteindelijk lagen er ruim 700 kastanjes op de tafel, dus de beloning was binnen. 
 
We hadden ook nog een paar jarige kinderen in de klas. Ashira, Mischa en Lisanne gefeliciteerd! Ook willen we 
Paco, zijn zusje en ouders, van harte feliciteren met de geboorte van Zara. Altijd weer een prachtig wonder zo’n 
kleintje, geniet van jullie zusje en dochter. 
 
Verder nog een vraag vanuit ons. Regelmatig maken we gebruik van de reserve-kleding die we op school hebben. 
Helaas hebben we een tekort aan meisjesondergoed en meisjes onderkleding. Niet alles komt altijd terug en 
dingen verslijten ook. Wellicht heeft u thuis nog iets liggen dat gemist kan worden, dan is dat zeer welkom. 
 
Kleuterpraat: De juf vraagt aan een kleuter die een aantal dagen op vakantie is geweest: “weet je waar je naar toe 
geweest bent?”.  Na een paar tellen nadenken zegt de kleuter: “ja ik ben in de verte geweest.” 
 
Afgelopen hebben we de verhalen uit Genesis gehoord die gingen over Abraham, Isaak en Jakob. 
Komende weken gaan we verder in Genesis. 
Hoofdstuk 7- Jakob 
Dag 1 Jakob trouwt met Lea en Rachel, Genesis 29: 30-43 
Dag 2 Jakob op de vlucht, Genesis 31-32:1 
Dag 3 Jakob ontmoet Esau, Genesis 32:2-33:17 
 
Hoofdstuk 8- Jozef 
Dag 1 Jozefs dromen, Genesis 37:1-11 
Dag 2 In de put, Genesis 37:12-25 
Dag 3 Bij Potifar, Genesis 37: 26-36 
 
Herfstvakantie 
 
Hoofdstuk 9- Dromen 



Dag 1 De schenker en de bakker, Genesis 39:20-23 
Dag 2 Farao’s droom, Genesis 41 
Dag 3 De eerste reis van Jozefs broers, Genesis 42 
 
Groeten juf Mathilde, juf Saskia, juf Cora en juf Tamara en juf Anne 
 
Groep 3/4a 
Iedereen is al helemaal gewend in groep 3/4a. De kinderen spelen in de pauzes leuk met elkaar en na elke 
middagpauze wordt even doorgesproken hoe de pauze was. Hebben jullie leuke spelletjes bedacht, heeft er 
iemand het stopteken moeten gebruiken, heeft er iemand alleen gespeeld en vond hij/zij dat niet leuk???  
Hier praten we elke keer samen over en proberen naar oplossingen te zoeken en vinden die meestal wel als we er 
eens goed over nadenken. Dit doen we ook bij Kanjerspelletjes. Ieder kind is verschillend, daarom moeten we 
rekening met elkaar houden. Soms leren we wat meer voor onszelf opkomen en soms leren we om niet altijd op 
de voorgrond te staan. Elke week wordt de pluim van de week uitgereikt. Dit kan zijn voor snel reageren op het 
stilteteken of door goed anderen te helpen, complimenten geven enz.  
We hebben ook een portretten galerij in de klas. Alle gezichten van de hele klas hangen als een schilderij aan de 
muur. We maakten ook een Pippi Langkous met onze lijfspreuk:   
“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”  
We hebben ook nog hard gewerkt: 
Groep 3: groep 3 is vorige week aan blok 3 van rekenen begonnen en leert de getallen van 1-10 zo snel mogelijk te 
splitsen. Als we dit snel kunnen, dan kunnen we ook rekenen. Met taal leren we woorden met een d, een p en een 
b. Dit is voor veel kinderen nog wel moeilijk dus……..oefenen geblazen.  
De cijfers hebben we allemaal geleerd, maar daar blijven we nog even op oefenen, omdat enkele kinderen nog een 
paar cijfers spiegelen. 
Groep 4a: deze groep is steeds bezig met klokkijken. Halve, hele uren, kwartieren en minuten. Hoe laat is het nu en 
hoe laat is het over 3 kwartier? Dit is soms nog heel moeilijk en we proberen elke dag even te oefenen.  
De toets van hoofdstuk 2 is heel goed gemaakt dus daar waren we allemaal blij om. Met taal oefenen we 
spellingswoorden op Bloon. Dit kunnen we thuis ook oefenen. De kinderen weten de inloggegevens en anders 
kunt u er even om vragen. We leren woorden met 2 medeklinkers vooraan (slak en knol) en 2 medeklinkers 
achteraan (wolf en kalf). Ook leren we woorden met 2 medeklinkers voor en achteraan, bijv. “staart”.  
We oefenen ook in de woorden op snelheid lezen, hierbij gebruiken we de zandloper 
De komende weken gaan de Bijbelverhalen over Jacob en Ezau. De psalm die we leren is ps. 101:1.  
De volgende weken gaan we met TOM werken over beroepen. Als u zelf enthousiast bent over uw beroep en daar 
wat over wilt vertellen, dan zouden wij dat erg leuk vinden. 
Groeten, juf Suzanne, juf Ella en juf Aafke 
 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
We zijn al weer een heel aantal weken aan het werk, en we leren steeds meer wat we van elkaar mogen 
verwachten. 
Als eerste wil ik in dit bericht noemen dat we een nieuwe leerling mochten verwelkomen. Jayden Kesteloo. Hij 
voelt zich al goed thuis in de groep. Jayden van harte welkom, en we hopen dat je bij ons op school een fijne tijd 
mag hebben. 
 
Uit de Bijbel is de afgelopen periode veel verteld over Abraham, Izaäk en Jakob en Ezau. God gaat zijn weg met 
zijn kinderen. Mensen zoals wij, die vaak hun eigen weg willen volgen. Wat is het dan mooi om te zien dat onze 
Vader trouw is. 
Vrijdag a.s. houdt groep 4b/5 haar maandsluiting. U als ouders bent hierbij van harte welkom. We gaan mooie 
liederen zingen voor onze Vader in de hemel. 
 
Ons thema van Aardrijkskunde over wonen is bijna afgerond. We leerden o.a. over schaal en plattegrond. 
Iedere week wordt er weer een zonnetje van de week uitgekozen. Matthias en Naomi waren de gelukkigen. 



 
De afgelopen week stonden wij 
iedere dag stil bij een gezonde 
pauzehap. Vrijdag was de grote 
finale. Abby won deze met een 
heel creatieve pauzehap. Ze kreeg 
als herinnering hiervan een foto. 
Hieronder een foto van de groep. 
Veel kinderen (en ouders?) hadden 
hun best gedaan om een leuke en 
gezonde pauzehap te maken! 
 
Tot de volgende keer. 
 
 
 
Groep 6/7a 
Wat gaat de tijd snel! Er zijn al weer zes schoolweken voorbij! We hebben al veel gedaan en geleerd.  
De toetsen over de eerste blokken/thema’s zijn gepasseerd en meestal zijn er goede tot zeer goede resultaten 
behaald! 
 
Ook hebben we het blije nieuws gehoord dat Juf Elselien een zoon heeft gekregen: Felix.  
Gefeliciteerd juf, Mike, Evy en Milou.  
 
Afgelopen week deden we mee met de Pauzehap. We kregen drie dagen een extra pauzehap. Kwark met banaan, 
mandarijnen met bleekselderij en een cracker met aardbeien. Lekker en gezond.  
Ook keken we daar filmpjes bij.  
 
De eerste thema’s over ‘Boeren en farao’s in Egypte’ en ‘Water’ zijn afgerond. Juf Rianne is nog bezig met het 
thema: Water. Dinsdag 2 oktober hebben we een toets en dinsdag 9 oktober komt er een mevrouw van het 
Waterschap. Zij komt ons een gastles geven over: wonen onder de zeespiegel. Dit gaat precies over ons thema. 
Daarna zal de juf starten met een nieuw geschiedenis thema ‘Het Romeinse rijk ’, juf Tonja gaat beginnen met het 
eerste thema van natuur ‘Nieuw leven’. 
 
Tijdens de tekenlessen hebben we een woestijnlandschap gemaakt met een ondergaande zon, piramides en 
dromedarissen. De werkstukken zien er prachtig en kleurrijk uit. 
 
Met drama hebben we een kleine show gegeven. In groepjes moesten we 1 minuut muziek maken door middel 
van bodysounds. Dat was leuk, maar ook wel moeilijk! Een minuut is dan wel heeeeel erg lang.  
Ster van de week waren Marinthe, Gwen en Steven. De nieuwe ster is Jannes. 
De Bijbelverhalen gaan deze weken over de profeten.  
Deze komende weken leren we: psalm 101:1, lied 913, psalm 37:16 en gezang 10.  
 
Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep:  
 
Groep 6  
*Rekenen: we leren schattend optellen en aftrekken, cijferend optellen (onder elkaar) en plattegronden lezen.  
*Spelling: we oefenen verder het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en met woorden met 
een korte 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. We oefenen ook met woorden waarin de c klinkt als ‘s’ of als ‘k’. 
*Taal: We oefenen het schrijven van een inleiding en slot van een tekst, leren een instructie uit te voeren, herhalen 
het herkennen en gebruiken van het aanwijzend voornaamwoord, het bijvoeglijk naamwoord en het persoonlijk 
voornaamwoord. 
*Topo: Groep 6 heeft Overijssel geleerd en gaat nu aan de slag met Zeeland, onze eigen provincie! 
*Engels: Unit 1 is afgerond. Unit 2 gaat over boodschappen doen. Het leren van de woorden gaat steeds beter! 
 
Groep 7  



*Rekenen: we gaan verder met het cijferend vermenigvuldigen (onder elkaar). We oefenen het vermenigvuldigen 
met tienvouden en daarnaast het vermenigvuldigen en delen met grote ronde getallen. We gaan oppervlaktes 
berekenen en oppervlaktematen onderling herleiden. 
*Spelling: we blijven oefenen met het schrijven met werkwoorden. Er is aandacht voor het hoofdlettergebruik, als 
ook voor de persoonsvorm van de hulpwerkwoorden hebben, zijn, kunnen, willen, mogen en zullen.  
*Taal: We oefenen met het herkennen van feiten en meningen. Daarnaast voeren we een discussie over een 
stelling. Het benoemen van het persoonlijk, aanwijzend en bezittelijk voornaamwoord wordt herhaald. 
*Topo: Groep 7 heeft Noord-Europa geleerd en gaat nu aan de slag met België en Luxemburg.  
*Engels: Unit 1 is afgerond. Unit 2 gaat over ‘shopping’ (boodschappen doen).  
  
De Sterrenkijker verschijnt 1x per maand. Tussendoor zetten wij ook wel nieuwe informatie op de website. Zo ook 
het huiswerk! 
www.gbsdesterrenpracht.nl 
 
Vriendelijke groeten, juf Rianne en juf Tonja 
 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Dinsdag 2 oktober: Toets AK: water 
Vrijdag 5 oktober toets Levend Water week 5 en 6 
 
Groep 7 
Donderdag 4 oktober toets Engels unit 1 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
 
Groep 7b/ 8 
We hebben met groep 8 een fantastisch kamp gehad! We hebben een survival gedaan, gelasergamed, spelletjes 
gedaan, het strand, Veere en natuurlijk nog veel meer! En bij dat alles hadden we prima weer!  
Met deze fijne herinneringen gaat groep 8 verder, om er samen een super jaar van te maken! 
Woensdag a.s. vieren we feest met de klas! Zoals bekend gaan we met de hele klas skiën en snowboarden ter ere 
van het 25-jarig jubileum van juf Esther. Er zijn genoeg ouders die willen rijden: Op de heenweg en terugweg de 
ouders van Kim, en Nynke (en Sanna). Op alleen de heenweg de moeder van Tamara (en Jessica) en op alleen de 
terugweg de moeder van Sanne. Verder rijdt ook juf Sandra, meester Lizo en juf Esther. 
Vorige week maakten we het thema over het oude Egypte af. Iedereen maakte als afsluiting zelfgekozen 
opdrachten, waar erg goed aan werd gewerkt. De opdracht waarbij je een stop motion filmpje mocht maken van 
een Egyptische mythe was erg favoriet! Vorige week zijn we begonnen we met een thema over de aarde; we leren 
over de kaart met het graadnet, maar ook over aardbevingen en vulkanen. We maken daarbij in de klas ook zelf 
vulkanen! 
Het eerste leerhuiswerk werd goed geleerd en ook het maakhuiswerk wordt best trouw gemaakt! Hopelijk blijft 
dat het hele jaar zo!  
De Bijbelverhalen gingen over de zondvloed en daarna over het Bijbelboek Job, met als thema: ‘Kijk door je tranen 
heen omhoog. Breng al je vragen en verdriet bij God’. Nu zijn we bezig met het Bijbelboek Psalmen. Een psalm 
kun je altijd wel zingen, als je blij bent, maar ook wanneer je verdrietig bent’ 
In de herfstvakantie kunnen leerlingen van groep 7 en 8 meedoen met het zaalvoetbaltoernooi in Terneuzen. De 
kinderen willen wel meedoen, maar te veel gaan er op vakantie. We kunnen dus helaas geen teams vormen. Dat is 
jammer, maar een weekje op vakantie gaan is natuurlijk ook erg leuk! 
 
De kinderen van groep 7 hebben vorige week uitleg gekregen over de Jeugdnatuurwacht. Er is een informatiebrief 
mee naar huis gegeven. Wanneer uw zoon/ dochter lid wil worden, dan het strookje weer op school inleveren + 10 
euro (uiterlijk 8 oktober). 
 
Groeten van juf Esther en juf Suzanne 
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