
 

 
  

De Sterrenkijker    5 november 2018          nummer 3 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Regiobijeenkomst op 6 november 
Op dinsdag 6 november wordt door onze vereniging LEV-WN in Goes een regioavond georganiseerd. Tijdens deze 
avond worden ouders en collega’s betrokken bij allerlei toekomstige ontwikkelingen. Onze bestuurder en een 
afvaardiging van ons kantoor ontmoeten u deze avond. Er is een adviseur aanwezig om het gesprek deze avond te 
leiden. Graag willen we van u horen wat u belangrijk vindt voor het onderwijs van de toekomst.  
De avond wordt gehouden in Goes van 18.00 tot 21.30 uur. Er wordt voor eten gezorgd.  
Opgeven was mogelijk tot afgelopen woensdag. Hebt u dit gemist of wilt u zich alsnog opgeven? U bent alsnog 
van harte welkom!  Dan graag even een mail naar l.koppejan@levwn.nl.  
 
Ouderbetrokkenheid 3.0  
We zijn nog steeds op zoek naar ouders die willen meedenken in de regiegroep ouderbetrokkenheid 3.0. Wanneer 
u hierover meer wilt weten, kunt u uw vragen stellen aan juf Rianne Bouwman, juf Esther Bakker of juf Ella Bakker.  
 
digiDUIF - Parnassys - Parro 
De afgelopen jaren hebben we e-mails aan ouders gestuurd via het systeem digiDUIF. De komende periode gaan 
we de communicatie met u als ouders via een ander systeem laten lopen. E-mails krijgt u voortaan via ParnasSys. 
Let op: bij digiDUIF kon u zelf uw eigen gegevens beheren en eventuele wijzigingen aanbrengen in uw e-mailadres. 
Deze wijzigingen zijn voor ons niet te zien en wellicht staan er oude e-mailgegevens in ons administratiesysteem. 
De komende periode zullen we u e-mails sturen via zowel digiDUIF, als ParnasSys. Wanneer u merkt dat de e-mail 
via ParnasSys niet aankomt, check dan eerst uw spambox. Als ook daar de  
e-mail niet in aankomt, dan graag een e-mail aan de administratie met de juiste e-mailadressen. (Het is mogelijk de 
e-mail op twee adressen te ontvangen) 
Inmiddels hebt u al de informatie ontvangen over het communiceren met Parro. Door deze app is het mogelijk voor 
de leerkracht om korte berichtjes over de groep en foto’s naar de ouders te sturen. Verder is er o.a. de mogelijkheid 
om persoonlijke berichten te sturen, gespreksavonden in te plannen en vrijwilligers voor activiteiten te werven.  Dit 
is een gesloten systeem en alleen toegankelijk voor u als ouders. Dit is belangrijk i.v.m. de nieuwe 
privacywetgeving. Parro is gekoppeld aan ParnasSys.  
 
Nieuw schoonmaakbedrijf  
Na de herfstvakantie zijn we gestart met een nieuwe schoonmaakbedrijf. Na een fijne samenwerking met 
schoonmaakbedrijf Jansen Cleaning zijn we nu gestart met CSU. We hopen op een prettige samenwerking.  
 
Nieuwe leerlingen 
In de maand oktober hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen op De Sterrenpracht mogen verwelkomen: Raff 
Efraïm, Boaz Harmanny en Tim Kroes in groep 1. Alicia Slager in groep 2 en Daniek Slager in groep 3. 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: 
Deze hele maand november besteden we nog aandacht aan het gedrag op het plein. Ook buiten gooien we ons 
afval in de prullenbak: Houd de wereld mooi, verwijder je zooi! Groep 3/4 is daar de afgelopen maand al hard voor 
aan het werk gegaan. Samen hebben ze al het zwerfafval op en rond het schoolplein verwijderd.  

Geloof in 
ontwikkeling



 
Agenda – link naar de Agenda 
6 november       regioavond zuid LEV-WN in Goes 
7 november       dankdag 
9 november       afsluiting kinderboekenmaand 
13 november     spreekuur GGD op school 14.45 uur 
15 november     school schoonmaakavond 
20 november     MR 
22 november     installatie jeugdnatuurwachters groep 7 
30 november     maandsluiting groep 7b/8 
 
Weekliederen - U vindt deze liederen op de liedlijst 
5 november:   ps. 136:1 
12 november: opwekking 59 
19 november: ps. 55:9 
26 november: psalmen 4 kidz 65 
3 december: ps. 5:2 
 
Jarigen in november 
2 november     Jayden Kesteloo     groep 4/5 
4 november     Joella Visser           groep 7/8 
6 november     meester Lizo 
12 november   Elise de Jager         groep 3/4 
13 november   Stein van Alten       groep 4/5 
                       Laura Pijpelink       groep 3/4 
16 november   Eduard Klok            groep 6/7 
24 november   Teun Dees              groep 3/4  
27 november   Noa Steendijk         groep 4/5 
29 november   Daniel de Blaey       groep 7/8 
                        Dann Guiljam          groep 1/2 
 
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  
Hart voor alle kinderen 
 

Algemeen 
Afsluiting kinderboekenmaand 
Vrijdag 9 november om 14.15 uur willen we de kinderboekenmaand in de hal gezamenlijk afsluiten. Elke groep zal 
een kleine bijdrage leveren aan deze afsluiting en we maken de winnaars van de voorleeswedstrijd bekend. 
Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
Inmiddels zijn we in beide groepen gestart met het nieuwe thema ‘vervoer’. Bij dit thema maken we verschillende 
voertuigen, we bouwen met blokken een parkeergarage met meerdere verdiepingen en we leren onder andere hoe 
we veilig een straat kunnen oversteken.  
Afgelopen week kregen we bezoek van een vrachtwagenchauffeur. We mochten zijn vrachtwagen bekijken en we 



mochten er zelfs allemaal even in zitten. Wat is dat hoog! Ook kwamen we erachter dat je niet alles kunt zien als je 
in de vrachtwagen zit; de dode hoek.  
 
Vrijdag sluiten we met de hele school de kinderboekenmaand af. Afgelopen week mochten de kinderen van thuis 
hun lievelingsboek meenemen. Dit boek mochten ze voorlezen in de klas. Wat knap dat er zoveel kinderen zo goed 
konden vertellen over hun boek! 
 
We heten Alisha van harte welkom in groep 2 en Tim, Boaz, Raff en Joas in groep 1. We hopen dat jullie een fijne 
tijd hebben op school! 
 
De afgelopen weken hebben we uit de Bijbel de verhalen over Jozef gehoord. Ook leerden we hierbij het lied ‘Jozef 
zoekt zijn grote broers’.  
De komende weken zullen de Bijbelverhalen over de volgende onderwerpen gaan: 
 
HOOFDSTUK 11: MOZES 
Dag 1: Onderdrukking van het volk door de farao, Exodus 1:1-22 
Dag 2: Mozes’ geboorte, groeit op aan het hof, Exodus 2:1-10 
Dag 3: Vlucht van Mozes naar Midjan, Exodus 2:11-22 
 
HOOFDSTUK 12: MOZES NAAR DE FARAO 
Dag 1: Bij de braamstruik, Exodus 2:23 – 4:31 
Dag 2: Eerste keer bij de farao, Exodus 5 – 6:1 
Dag 3: Tweede keer bij de farao, Exodus 6:2-12  
 
HOOFDSTUK 13: GOD STRAFT DE FARAO 
Dag 1: Plaag twee tot en met negen, Exodus 7:26-29 
Dag 2: De tiende plaag en het vieren van Pesach, Exodus 12 
Dag 3: Doortocht door de Rietzee, Exodus 13:17 – 15:21 
 
Groetjes juf Mathilde, juf Tamara, juf Saskia, juf Cora en juf Anne 
 
 
 
 
Groep 3/4a 
Het is alweer even geleden en er is best wel wat veranderd in onze groep. Na de herfstvakantie kregen bijna alle 
kinderen een ander plekje of kwamen naast iemand anders te zitten. Ook kwam Daniek Slager groep 3 versterken. 
Daniek, we wensen jou een fijne tijd toe in onze groep en op onze school en we hopen dat je het snel gewend zult 
zijn. We werken met TOM  aan het thema: Beroepen. We zijn bezig als Banketbakker en versieren taart en cakejes. 
We maken in de Bouw prachtige gebouwen, zowel op de computer als in het echt. We leren hoe we in een 
restaurant moeten werken (toneel). We werken als schoolplein opruimer en al de rommel wordt netjes opgeruimd. 
De vader van Bram kwam over zijn beroep vertellen en bij de vader van Rubin mochten we helemaal in de 
vracht/tank auto kijken en leerden we veel meer over het beroep van vrachtwagenchauffeur. Vorige week 
woensdag kwam er een mevrouw vertellen over de werkzaamheden die er rond de school plaatsvinden. De 
riolering is op sommige plaatsen kapot en door er een soort kous in te stoppen kunnen ze het riool weer helemaal 
herstellen. We zijn ook gaan kijken hoe dat in zijn werk ging en waren er allemaal heel erg van onder de indruk. 
Dank je wel werkmannen en voorlichtster van Insituform.   
Vorige week vrijdagmiddag kwamen we meer over het orgel in de kerk te weten, ook weer heel interessant.  
Volgende week komt er nog een politieagent op school en komt de moeder van Mathijs ons nog van onze stijve 
spieren afhelpen.   
 
Groep 3: met rekenen zijn we alweer aan een nieuw schrift begonnen en we moeten steeds sneller plus en min 
sommen onder de tien leren uitrekenen. Op “onlineklas.nl” kunnen kinderen erbij en eraf sommen oefenen. Dit 
kunnen ze ook thuis doen en is een hele goede oefening om de sommen onder de tien te automatiseren. Vorige 
week hebben we de woordjes en het lezen van groep 3 weer getoetst. Blijft u als het kan elke dag de woordjes 
oefenen en een stukje lezen. Elke dag een paar woordjes verder is de uitdaging.  Een stukje lezen doen we op 
school vaak met voor –koor- doorlezen. Je leest eerst een stukje voor, daarna lees je samen hardop en daarna leest 



zoon/dochter het zelf nog een keer. Oefening blijft heel belangrijk ook de snelheid van het lezen van de woordjes. 
 
Groep 4: groep 4 is lekker bezig. Met rekenen gaat het goed, alleen het klokkijken is vaak nog lastig. Vooral het is nu 
4 uur, hoe laat is het over 10 minuten en hoe laat was het als we de klok 10 minuten terug draaien?  
Met taal kunnen de kinderen ook thuis op bloon.nl oefenen. Dan leren ze al de woordjes die we voor spelling/dictee 
krijgen. 
We werken verder met het onderwerp: Beroepen.  
 
De Bijbelverhalen gaan over de verhalen van Jozef en wat er allemaal met hem en zijn familie gebeurd.  
De liederen die we leren zijn: gezang 10, de Here zegene u en psalm 136:1. We werken deze week over de 
Kinderboekenmaand. Alle kinderen in de groep die dat willen mogen een stukje van hun lievelingsverhaal voorlezen 
en dan kiezen we de “beste” voorlezer uit en die leest nog een keer voor de hele school uit haar/zijn boek.  
We kregen vorige week vrijdag ook de startrapporten mee. U kunt een afspraak maken als u daar nog eens over 
wilt napraten. 
 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
In groep 4b/5 zijn we met een heleboel dingen druk aan het werk. 
Uit de Bijbel horen we verhalen uit het O.T. over aartsvader Jakob en zijn zonen. We hebben o.a. gehoord over 
Jozef in Egypte. Wat is het mooi om te horen dat God steeds zorgt, al is het soms op een heel wonderlijke manier. 
Met rekenen leert groep 4b vanaf nu de tafels. U kunt van uw kind horen welke dit zijn. De komende tijd is het van 
de tafel van 2 en de tafel van 3. 
Groep 5 leert ondertussen moeilijke tafels. Bijvoorbeeld 3x50= of 17x8= We leren ze door handig met de nul te 
werken of door de grote getallen te splitsen. 
Met ons thema werken we met werkboeken. Op een interactieve manier leerden we over de groei van een stad. De 
toets hierover is goed gemaakt. Nu leren we over de Gouden Eeuw. Binnenkort krijgen we hier ook een toets over. 
Het volgende thema is van Aardrijkskunde “Landbouw”. 
Zonnetjes van de week worden ook nog steeds uitgedeeld. O.a. Matthias, Wout, Stein Linda en Noa Pijpelink zijn in 
het zonnetje gezet. Het is fijn om complimenten te geven en te krijgen. 
Vers in het geheugen zit nog ons orgelproject. (Zie ook bijgaande foto) 
We leerden heel veel van orgelpijpen, (Prestanten, 
fluiten, tongwerken en nog veel meer) Organist 
Sietze de Vries vertelde ons er met zijn orgelelfjes 
een heleboel van. 

 
Verder zijn we nog 
druk met de 
kinderboekenmaan
d. We maken onze 
eigen illustraties bij 
een verhaal, en 
beelden in een 
levend tableau ook 
scènes uit ons boek 
uit. “SUPERKLAS”  
 
 
 
 
 

Groep 6/7a 
We hebben allemaal een fijne herfstvakantie gehad! Maar na een paar dagen geen school, moesten we toch weer 
lekker aan de slag.  
Vorige week hebben we allemaal ons rapport gekregen! We kunnen trots zijn op onszelf, want we hebben er hard 
ons best voor gedaan.  
Voor de vakantie kwam juf Elselien op school met Felix. Leuk dat we hem en natuurlijk de juf mochten zien! We 
hadden ook een mooi cadeau voor hen gemaakt!  



Deze weken werken we aan de kinderboekenmaand: vriendschap. Ook het thema van Wonderlijk gemaakt ging 
hierover dus konden we mooi combineren. Wat is vriendschap? Waarom ben je vrienden? Wat is verkering? Wat is 
trouwen? Daarna deden we een opdracht: waarom ben jij een goede vriend(in)? Dat vonden veel van ons moeilijk 
om te benoemen. Dat is misschien ook best een lastige vraag.  
We vonden het makkelijker om aan te geven waarom iemand onze vriend(in) is.  
 
We hebben afgelopen vrijdag een voorleeswedstrijd gehad! Er werd mooi voorgelezen. Denise is de winnaar in 
onze klas! En vrijdag 9 november hebben we een afsluiting van de kinderboekenmaand. Dan gaan we samen met 
de klas iets laten zien over vriendschap.  
Ook zijn we afgelopen vrijdag naar de kerk van Axel geweest. We kregen uitleg over de verschillende pijpen in een 
orgel en hoorden de verschillende geluiden. Het was heel interessant! 
 
Volgende week worden er ook weer lootjes getrokken voor sinterklaas. Want ja….. dat staat ook weer voor de deur. 
We kijken heel erg uit naar onze dropping op 16 november!!!  
 
Dan onze “gewone” vakken:  
Met thema is juf Tonja bezig met aardrijkskunde: De stad. 
Juf Rianne werkt aan het geschiedenis thema: Romeinse Rijk.  
Tijdens de muziekles hebben we kennisgemaakt met een stripsody. Muziek maken met tekeningen en woorden 
i.p.v. noten. We hebben ons eigen boekje gemaakt.  
Ster van de week waren Yorrit, Leonie en Joab. De nieuwe ster is Juda. 
De Bijbelverhalen gingen over het thema Vriendschap. Komende weken gaat het over de profeten.  
Deze komende weken leren we: psalm 136:1, opwekking 59, psalm 55:9 en psalm 4, kidz 65.  
 
 
Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep: 
Groep 6 
*Rekenen: We oefenen nog verder met cijferend optellen en aftrekken, maar gaan ook delen en rekenen met 
verschillende inhoudsmaten. 
*Spelling: we oefenen verder het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. Dan voornamelijk over 
de ik-vorm met een d. Worden: ik word, een ander: ik-vorm +t – hij wordt.  
Ook herhalen we woorden met ij/ei. En leren we woorden met een i. Je hoort ie maar schrijft een i, bijvoorbeeld 
olifant.  
*Taal: We oefenen met een kortverhaal schrijven. Wat een voegwoord is. Reclame maken en wat sterke en zwakke 
werkwoorden zijn. 
*Topo: we hebben de toets van Zeeland gehad. Wauw, wat waren dat goede cijfers!!! Nu zijn we bezig met 
Groningen en Drenthe. Daarna zijn Flevoland en Utrecht aan de beurt.  
*Engels: Unit 2 gaat over boodschappen doen. Het leren van de woorden gaat steeds beter! 
 
Groep 7 
*Rekenen: We gaan verder met optellen en aftrekken van kommagetallen, we leren meer over breuken en houden 
ons bezig met inhoudsmaten om te rekenen. 
*Spelling: we blijven oefenen met het schrijven met werkwoorden. Ook voor de persoonsvorm van de 
hulpwerkwoorden hebben, zijn, kunnen, willen, mogen en zullen. We gaan oefenen met woorden die je schrijft met 
th, maar je hoort eigenlijk alleen de t. Woorden met de stomme h.  
*Taal: We oefenen met verhalen schrijven. We leren wat het lijdend voorwerp is en we gaan verder met de 
zinsdelen.  
*Topo: De toets van België en Luxemburg hebben we gehad. Er waren veel hoge cijfers. Een enkeling had wat 
minder goed geleerd.  
*Engels: Unit 2 gaat over ‘shopping’ (boodschappen doen). 
 
Goed om nog even te laten weten: we hebben een regel in de klas dat als iemand onder de les zit te snoepen  
(met uitzondering van keelsnoepjes, als we daarvan af weten) dat diegene de volgende dag de klas moet trakteren. 
Dat hoeft maar een kleinigheidje te zijn, maar we willen laten weten dat we niet willen dat er gesnoept wordt onder 
de les.  
 
Groep 7b/ 8 



10 weken zitten we alweer in groep 7b/8. Tijd voor het eerste rapport; het startrapport. Dit is afgelopen vrijdag 
mee naar huis gegeven. Mocht u n.a.v. dit rapport een gesprek willen, geef dat dan even aan.  
In de maand november zijn er heel wat bijzondere dingen te doen. Dat begon vorige week al met een bezoek aan 
de kerk in Axel vanwege het 100-jarige bestaan van kerk en orgel. We hebben uitleg gekregen hoe een kerkorgel 
eigenlijk werkt.  
Deze week is de afsluiting van de kinderboekenmaand. Vrijdag vieren we die afsluiting met de hele school in de hal. 
We horen dan ook wie de winnaar is van de voorleeswedstrijd. Uit onze klas wilden daar maar liefst 12 kinderen 
aan meedoen! Wat een enthousiasme! 
Op donderdagochtend 15 november gaan de kinderen van groep 8 naar Het Reynaertcollege. De eerste 
kennismaking met het voortgezet onderwijs! We gaan er in de klas dan ook steeds meer aandacht aan besteden.  
Een week later, op 22 november, heeft groep 7 een uitstapje. Zij worden dan geïnstalleerd als jeugdnatuurwachter, 
waarbij ze een les krijgen van iemand die alles van uilen afweet en ze uiteraard ook bij zich heeft.  
Op vrijdag 30 november heeft onze groep de maandsluiting, we voeren dan een toneelstuk op waaraan de hele 
groep meedoet. Uiteraard zijn ook ouders/ verzorgers van harte welkom! 
Vorige week werd er weer een les gegeven uit ‘wonderlijk gemaakt’. De les ging over veranderingen tijdens de 
puberteit en ontstaan van nieuw leven. (Les 8.0) 
We zijn ondertussen volop bezig met het thema ‘De Romeinen, waarbij het gaat over het leven in het oude Rome, 
maar ook over Julius Ceasar en keizer Augustus. Het volgende thema wordt ‘Wonen en werken’, waarbij het gaat 
over wonen in sloppenwijken en werken in de olie-industrie.   
De bijbellessen gaan in deze weken over Daniel, niet alleen de bekende verhalen worden verteld, maar ook de 
visioenen, die Daniel had, over de eindtijd. 
Volgende week trekken we in de klas lootjes voor het sinterklaasfeest! Uiteraard houden we geheim wie we 
hebben getrokken tot dinsdag 4 december…. 
 
 
Groeten, Juf Suzanne en juf Esther 
De Sterrenpracht 
Karel Doormanlaan 2     4571 TV  Axel        T 0115 – 56 22 56      E gbsdesterrenpracht@levwn.nl     W  www.gbsdesterrenpracht.nl  

Onze kernwaarden:     Ontwikkeling   Liefde   Samenwerking   Transparantie   Inspiratie 
 
 
 

Binnen LEV-WN geven wij onderwijs met de Bijbel als basis op 25 basisscholen in het westen van ons land.  
We hebben hart voor alle kinderen en Geloven in Ontwikkeling! 

 


