
 

 
  

De Sterrenkijker            7 januari 2019             nummer 5 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Een nieuw jaar! 
Vol goede moed zijn we het jaar 2019 gestart. We wensen alle ouder(s), verzorger(s), collega’s, leerlingen en 
andere betrokkenen Gods zegen toe voor het jaar 2019. Ook het komende jaar zal er weer veel op ons pad komen. 
Een jaar van verandering en groei ligt voor ons. In vertrouwen zien we het tegemoet. In psalm 121 zingen de 
pelgrims woorden die we graag meezingen aan het begin van het jaar:  
 
‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde 
gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.”  
 
Borden LEV-WN 
De nieuwe naam van onze vereniging is goed te zien als je langs De Sterrenpracht komt. We zijn blij met de grote 
borden op het hek en op de muur met als tekst:  De Sterrenpracht, onderwijs met de Bijbel als basis.  
Het ziet er fraai uit en iedereen weet wat voor onderwijs wij geven! 
 
Gedragsverwachting van de maand: 
De maand december besteedden we op school extra aandacht aan het schoonhouden van de WC. Volgende week 
kiezen we een nieuwe gedragsverwachting waar we in januari en februari mee aan het werk gaan.  
 
Inspiratie avond LEV-WN op 22 januari 2019 
Op 6 november werd de LEV-WN regioavond gehouden. Op deze avond werd door onze bestuurder aangekondigd 
dat hij in het midden van het land een inspiratieavond wilde organiseren. Inmiddels is bekend geworden dat deze 
wordt gehouden op dinsdag 22 januari van 17.00uur tot 21.30 uur  in de buurt van  
Den Haag. Sprekers zijn Martijn Aslander en Claire Boonstra. Wanneer u als ouder belangstelling hebt om deze 
avond bij te wonen kan dat! Er rijdt waarschijnlijk een bus vanuit Zeeland. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Wanneer u belangstelling hebt, kunt u zich via de administratie opgeven.  
 
Kinderen vrij op dinsdagmiddag 22 januari 2019 
In verband met deze bijeenkomst zullen de kinderen van De Sterrenpracht op dinsdagmiddag 22 januari vrij zijn 
vanaf 12.00 uur. Er zijn deze middag enkele leerkrachten aanwezig op school, wanneer u geen opvang hebt voor uw 
kind, kan uw kind gewoon op school blijven onder toezicht van deze leerkrachten. Deze kinderen kunnen dan 
gewoon naar huis om 15.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geloof in 
ontwikkeling



Agenda 
7 januari            Sterrenkijker januari 
8 januari            spreekuur GGD op school (14.45 uur)  
15 januari          Ouderavond voor groep (7)/8 over het Voortgezet Onderwijs 
21 januari-        afname Cito-toetsen 
8 februari 
22 januari          ‘s middags alle leerlingen vrij!  
4 februari          Sterrenkijker februari 
 
Weekliederen 
7 januari: ps. 62:1 
14 januari: opwekking 640 
21 januari: ps. 89:7 
28 januari: liedboek 885 
U vindt deze liederen op de liedlijst  
 
Nieuwe leerlingen op school 
In december en na de kerstvakantie zijn er heel wat nieuwe leerlingen op De Sterrenpracht gestart: Joris Hamelink, 
Amber van Doeselaar, Mirthe Roelse, Mitchel Harmanny en Mart Riemens in groep 1, Noortje Leeflang in groep 3 
en Floris Leeflang in groep 6. 
In januari komen ook Yhanaika Kuil en Jesse Deurwaarder nog in groep 1 erbij. We hopen dat jullie een hele fijne 
tijd bij ons op school krijgen! 
 
Jarigen in januari 
7 januari              Marit Meesen                  groep 7/8  
14 januari            Linda van Cadsand          groep 4/5 
15 januari            Lotte Kalisvaart               groep 7/8 
15 januari            Leonie Oosterom            groep 6/7 
17 januari            Thijs Apperlo                   groep 4/5 
20 januari            Sanna Wessels               groep 7/8 
20 januari            Nynke Wessels               groep 7/8 
23 januari            Matthias de Blaey           groep 4/5 
23 januari            Azarja Harmannij             groep 4/5 
25 januari            Marlies Buitendijk           groep 4/5 
25 januari            Hannah Eberson              groep 3/4 
25 januari            Jens de Splenter             groep 1/2 
26 januari            Bram Ephraiïm                 groep 3/4 
31 januari            Loïs van Vuuren               groep 1/2 
2 februari            Rubin de Caluwé              groep 3/4 
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst!   
 
            
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  
Hart voor alle kinderen 
 
 

 
   

 
 



Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
Januari 2019, 
In het nieuwe jaar zijn we weer vol goede moed gestart. We werken de eerste 
vier weken over het boek Kikker in de kou. Van dit boek hebben wij een 
verteltafel. We zullen het boek vaak lezen, zodat de kinderen het boek straks 
grotendeels uit hun hoofd kennen. Ze kunnen dan het verhaal bij de verteltafel 
naspelen. Elke dag bespreken we een paar moeilijke woorden uit het boek.  
 
In deze periode observeren wij veel voor het rapport. Voor alle kinderen die vóór 
december ingestroomd zijn vullen we het rapport in.  De kinderen uit groep 1-2 
zullen ook Cito-toetsen maken.  
In groep 1 zijn er weer vier nieuwe kinderen: Amber, Mirthe, Mitchel en Mart. 
Welkom op school!  
In groep 1/2 zijn Dennis, Amy, Jayson, Joop en Vayèn jarig geweest. 
Gefeliciteerd allemaal! 
Groetjes uit de kleutergroepen 
 
Groep 3/4a 
Om te beginnen willen wij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar en Gods zegen toewensen. We hopen dat we 
samen met de kinderen en u als ouders weer een fijn schooljaar tegemoet gaan.  
De weken in december stonden in het teken van Sinterklaas en Kerstfeest. We hadden de liedjes voor Kerst goed 
geoefend en het was dan ook een mooie Kerstviering die dondermiddag voor de vakantie. De kinderen zagen er 
naar uit om eens even goed uit te rusten, dan kunnen we in het nieuwe jaar weer met frisse moed beginnen. 
Groep 3: Voor de vakantie hebben de kinderen de woordjes van kern 6 mee naar huis gekregen. Als u het blad kwijt 
bent, dan kunnen we zo een nieuwe meegeven. U kunt ook beginnen te lezen in de boekjes van M3 en E3( midden 
en eind groep 3). Aan het eind van de maand januari gaan we het lezen toetsen en we willen nog graag even goed 
oefenen. Met rekenen zijn we precies op de helft. We beginnen nu in een nieuw schrift met hoofdstuk 7. Voor 
sommige kinderen is het tellen en terugtellen tot 100 nog wel moeilijk en dat zijn we goed aan het oefenen. Ook de 
getallen onder de 100 opschrijven is soms moeilijk. Bijv. 87 = 80 + 7. Wat je laatst hoort, schrijf je eerst.! 
Groep 4: Groep 4 heeft met taal geleerd hoe je zinnen langer kunt maken met woorden als: en, maar enz. Ook zijn 
we bezig met letters en woorden op alfabetische volgorde te plaatsen. Best nog wel moeilijk, daarom veel oefenen. 
We hebben net de tafel van 3 geleerd en in het nieuwe jaar beginnen we met de tafel van 4!! De kinderen krijgen 
hem deze week allemaal mee. 
Met “TOM” gaan we werken over “Het Weer”. We gaan het hebben over seizoenen en over dag en nacht.  U hoort 
er straks vast nog van alles over. De Bijbelverhalen gaan over het volk Israël in de woestijn en we leren psalm 62: 1. 
 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
Allereerst ook van groep 4b/5 voor iedereen een door God gezegend en gezond 2019 toegewenst. 
We kijken terug op een fijne vakantie en beginnen heerlijk uitgerust aan de 2e helft van het schooljaar. 
In de periode voor de kerstvakantie hebben we in en rondom de bijbellessen uiteraard stil gestaan bij de geboorte 
van onze Verlosser en  Heiland Jezus Christus. 
Het liep uit op een mooie viering, met een kerstmusical gebaseerd op het Bijbelverhaal. 
Vlak voor de kerstvakantie rondden we ons thema over de landbouw af. We gingen op bezoek bij de fam. Dekker. 
We kregen er en mooie rondleiding van boer Dekker, en zijn vrouw bakte heerlijke pannenkoeken van 
Wilhelminatarwe, een oude graansoort geteeld op het land van juf Tamara en tot meel gemalen in de molen van 
Spui. De kinderen genoten dus van een echt streek gebonden product. 
Hierbij een paar foto’s van onze uitstap. 



 
Boer Dekker geeft een rondleiding 
 

 
Wintertarwe groeit nu al op het land. 

 
 
 
 
Groeten van  
alle 
landbouwers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De komende periode bereiden we ons voor op het maken van de Cito-toetsen voor de januari/februari periode. 
We oefenen met geld rekenen, we meten en wegen en oefenen met klokkijken. Dit doen we m.b.v. praktische 
opdrachten en oefenbladen. 
Ook het begrijpend lezen krijgt veen aandacht. We doen dit met nieuwsbegrip. Dit is een methode die aansluit bij 
de wekelijkse actualiteit. Hiermee wordt de betrokkenheid van de kinderen vergroot, wat leidt tot betere resultaten. 
 
Tot de volgende keer. 
 
 
 
 

Lekkere streekpannenkoeken 
 



Groep 6/7a 
Allereerst willen we jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen!!!  
Na een vakantie vol feestdagen en waarschijnlijk lekker eten mogen we weer aan de slag.  
De een zal het leuk vinden om weer naar school te gaan, de ander zou graag nog even vrij zijn!  
Graag willen we jullie voorstellen aan een nieuwe jongen bij ons in groep 6:  Floris Leeflang. Hij zit vanaf nu gezellig 
bij ons in de klas. We hopen dat hij het snel naar zijn zin heeft!  
 
Voordat de vakantie begon hebben we nog hard gewerkt op school! Ook hebben we sinterklaas en kerst gevierd!  
Met sinterklaas hadden we allemaal mooie surprises gemaakt en leuke gedichten geschreven.  
Het kerstontbijt was erg gezellig en lekker! We bedanken alle moeders die alles hebben klaargemaakt! 
Voor de kerstviering hadden we samen mooie liederen geoefend. We konden ze heel goed zingen! De juffen en 
meesters deden goed hun best bij de uitvoering van de musical. Het was een mooie kerstviering! 
We werkten hard om onze kerkramen en spijkerpatronen van de ster af te krijgen. Met hier en daar een helpende 
hand is het uiteindelijk iedereen gelukt. De resultaten zijn prachtig! Vooral aan het spijkerpatroon hebben we met 
enorm veel plezier gewerkt. 
Voor de vakantie hebben we het thema Opkomst van het christendom afgerond. Deze week hebben we alleen nog 
de toets. Juf Tonja start met het volgende natuurthema Grote verschillen. 
Juf Rianne werkt aan een natuurthema: Planten- en dierenrijk. We hebben de informatie gehad, deze week gaan we 
beginnen met opdrachten. Binnenkort krijgen we de samenvatting voor de toets.  
De sterren van de week waren: Sander en Alicia.  
De Bijbelverhalen gaan over getuigen van de Here Jezus en vervolging.  
Deze komende weken leren we psalm 62:1, opwekking 640 en psalm 89:7. 
 
Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep: 
Groep 6 
*Rekenen: We oefenen verder met schattend rekenen. Onder elkaar minsommen uitrekenen.  
 *Spelling: In blok 5 oefenen we verder het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en de verleden 
tijd van zwakke werkwoorden waarvan de ik-vorm niet eindigt op t of d (knip - knipte). Ook leren we woorden die 
eindigen op -heid.  
*Taal: We hebben blok 4 afgerond. We hadden goede resultaten voor de toets! Nu starten we met blok 5. Gaat 
onder andere over: afkortingen, een brief/e-mail schrijven naar een onbekende, moeilijke woorden en de voltooide 
en onvoltooide tijd.  
*Topo: we zijn bezig met de topo van Zuid-Holland.  
*Engels: Het thema van unit 3 is ‘Just in time’ (net op tijd). We leren hoe je vraagt hoe laat het is en de tijden van 
de dag en de dagen van de week benoemen.  
 
Groep 7 
*Rekenen: We gaan verder met kolomsgewijs vermenigvuldigen (veelvouden van happen van 10x) we leren meer 
over procenten en het gemiddelde berekenen. 
*Spelling: In blok 5 oefenen we ook met woorden op -isch en meervoud op -en. Woorden met een trema.  
*Taal: We hebben blok 4 afgerond met goede resultaten. We starten met blok 5 daar komen de volgende 
onderdelen aan bod: woordenschat media en communicatie, aankondigen van een evenement, advertentie 
schrijven en woorden zoeken in het woordenboek.  
*Topo: We zijn bezig met de topo van Verenigd Koninkrijk.  
*Engels: Het thema van unit 3 is ‘Just in time’ (net op tijd). De lessen gaan over data en tijden, leren klokkijken en 
afspraken maken. Ook komen de dagindeling en vaste activiteiten gedurende de dag aan bod. We toets hebben we 
binnenkort.  
 
Tip: 
Op de website van De Sterrenpracht is het huiswerk te vinden onder Onze leerlingen - groep 6/7 - huiswerk. 
 
Hartelijke groeten, juf Tonja en juf Rianne. 
 
 
 
 
 



Groep 7b/ 8 
We zijn in groep 7/8 het nieuwe jaar weer begonnen. Vandaag brachten we met elkaar een toost uit op 2019 en 
vervolgens gingen we weer lekker aan het werk.  

Dinsdag 15 januari hebben we in de groep een ouderavond over het voortgezet onderwijs. Ouders van leerlingen 
uit groep 8, maar ook uit groep 7 zijn van harte welkom!   

Binnenkort wordt er een mail gestuurd en een brief meegegeven voor het maken van een afspraak voor het 
adviseringsgesprek voor groep 8 leerlingen. Dit gesprek zal voor eind februari plaatsvinden. Bij dit gesprek mag uw 
zoon/dochter aanwezig zijn.  

De bijbelvertellingen worden deze week verteld uit het nieuwe testament en gaan over de Redder van de wereld 
die met Zijn werk op aarde begint. De komende weken wordt er verder verteld over het leven van Jezus op aarde 
met als thema: ‘Het gaat Jezus om je hart!’ en ‘Wanneer je Jezus volgt, verandert je leven totaal!’ 

Deze week gaan we nog verder met het thema over ‘landschap’, waarbij we het hebben over het Tropisch 
regenwoud. Volgende week beginnen we met een nieuw thema: De 80-jarige oorlog.  

In groep 8 beginnen we in januari met de afscheidsmusical. We leren de musical kennen en er worden audities 
gedaan, zodat we in februari echt kunnen beginnen met het oefenen!  

Volgende week donderdag krijgt de groep voorlichting over ‘leerplicht en schoolverzuim’, door een medewerker van 
het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Leerlingen zijn vanaf hun 12e jaar namelijk zelf verantwoordelijk voor hun 
schoolbezoek. Daarnaast wordt in deze voorlichting ook de nadruk gelegd op het leerrecht dat kinderen hebben! 

We zijn nu zo’n beetje halverwege het schooljaar. Dat is ook aan de boeken te merken. We zijn al begonnen aan het 
tweede deel van de spellingmethode en groep 7 is bezig in het tweede deel van de rekenmethode.  

Volgende week beginnen we met de halfjaarlijkse Cito-toetsen. Daar werken we vervolgens 3 weken aan. Er 
worden toetsen gemaakt voor rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, technisch lezen en Engels. We hebben veel 
geleerd en geoefend het afgelopen half jaar, dus die toetsen zullen vast wel lukken!  

 
Groeten, Juf Esther en juf Tonja 

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! 

 


