
 

 
  

De Sterrenkijker           4 februari 2019             nummer 6 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
“LEV-expeditie” 
Deze periode zijn we als team druk aan het nadenken over de onderwijskundige koers die we de komende jaren 
willen gaan volgen. Het is immers belangrijk om altijd te blijven werken aan kwaliteit en verbetering, gericht op 
goed onderwijs en op de toekomst van onze kinderen. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo, als 
school is het dan ook van belang om alert te blijven en op een verantwoorde manier in te spelen op de wereld om 
ons heen.  
Dinsdagmiddag 22 februari zijn we met de collega’s van de Zeeuwse scholen afgereisd naar Den Haag. Fijn dat er 
ook een ouder van onze school met ons is meegegaan. Mooi om zo de betrokkenheid met onze school in de praktijk 
mee te maken. We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst in het ADO stadion. Terwijl tussen 17.00 en 20.00 
uur de files opliepen tot 2200 kilometer zaten wij met 260 LEV-WN collega’s in het stadion in Den Haag.  
We hebben inspiratie en ideeën opgedaan om de “LEV- expeditie” te vervolgen en samen met de Zeeuwse LEV-
WN scholen hopen we daar op woensdagmiddag 13 februari 2019 een vervolg aan te geven. Hoe kunnen we het 
onderwijs op onze school vernieuwen en verder ontwikkelen voor alle leerlingen. 

Aanmeldingen leerlingen op onze school 
Er komen veel kinderen bij in de kleuterklassen, maar ook in de hogere groepen komen er kinderen bij. Heel 
bijzonder om in een regio waar de scholen krimpen te zien dat de school een behoorlijke groei in leerlingenaantal 
doormaakt.  
Wij zijn blij met al deze nieuwe aanmeldingen.  
Donderdag 21 maart 2019 organiseren we weer een open morgen voor nieuwe ouders.  Als u zelf een volgend kind 
wilt aanmelden, dan kunt u een inschrijfformulier bij de administratie halen. Fijn als u tijdig aanmeldt, dan kunnen 
we samen de start van uw kind goed voorbereiden!.  
We zijn dankbaar dat de school blijft groeien; fijn dat ouders onze ambassadeurs zijn en samen met het team 
werken aan een sterke school met een duidelijke christelijke identiteit! 

Ouderbetrokkenheid 3.0  
Een van de criteria van ouderbetrokkenheid 3.0 is dat leerlingen actief betrokken worden bij het schoolbeleid. 
Bijvoorbeeld d.m.v. een leerlingenraad. Daarom hebben we besloten om op De Sterrenpracht een leerlingenraad op 
te richten. Daarin komen kinderen uit groep 5 t/m 8. De animo onder de leerlingen is groot! Op dit moment zijn er 
verkiezingen. Het is de bedoeling dat de raad nog voor de voorjaarsvakantie voor de eerste keer samenkomt.  
Meester Lizo en/of juf Esther zijn daarbij aanwezig.  

Parro 
Op dit moment wordt steeds meer gecommuniceerd met de ouders via Parro. Daarbij krijgt u een idee van wat de 
kinderen elke dag doen en het is een handige manier om ouderhulp te vragen en gesprekken te plannen. De 
komende rapportgesprekken zullen op inschrijving plaatsvinden via Parro. Houdt u de app in de gaten? 

 
 
 
 

Geloof in 
ontwikkeling



Gedragsverwachting van de maand: 
Vorige week zijn we begonnen met een nieuwe gedragsverwachting: We lopen rustig in de hal bij het naar binnen 
en buiten gaan en ruimen onze jas netjes op.  
 
Agenda 
4   feb.            Sterrenkijker februari 
12 feb.            spreekuur GGD op school 14.45 uur 
15 feb.            leerlingen krijgen rapport mee  
19-28 feb.      rapport- en adviseringsgesprekken VO 
1 maart           maandsluiting groep 1/2 
4-8 maart        voorjaarsvakantie 
11 maart         Sterrenkijker maart 
 
Weekliederen 
4 feb.       ps. 24:1 
11 feb.     opw. 807 
18 feb.     ps. 68:8 
25 feb.     ps. 111:6 
U vindt deze liederen op de liedlijst  
 
Jarigen in februari 

 5 februari            Jessica Goossen            groep 7/8 
 8 februari            Juda Munneke               groep 6/7 
 9 februari            Gijs Pijpelink                  groep 1/2 
                              juf Marjolein 
14 februari           juf Tamara 
15 februari          Lieke Hamelink                groep 1/2 
16 februari          Lara Driessen                  groep 4/5 
20 februari          Noa Pijpelink                   groep 4/5 
                             Kim Scheele                   groep 7/8 
25 februari          Jop Dees                         groep 6/7 
27 februari          juf Aafke 
28 februari          Lisa Lauret                      groep 1/2 
2 maart               Matteo Langendoen       groep 4/5                                
4 maart               Jori Ephraïm                    groep 7/8                                  
7 maart               Joëlle de Haas                 groep 1/2                                         

Allemaal een fijne verjaardag toegewenst! 

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

Algemeen 
LEV-WN Voetbaltoernooi in Utrecht voor groep (7/)8! 
Op vrijdag 29 maart willen we met groep 8 weer meedoen met het LEV-WN voetbaltoernooi in Utrecht. Het is de 
bedoeling dat we met alle kinderen uit groep 8 daarheen gaan. De dag wordt georganiseerd door LEV-WN. Voor 
iedereen zijn er traktaties en is er een aandenken!  
Omdat we dit jaar maar 3 jongens in groep 8 hebben, mogen bij uitzondering ook de jongens van groep 7 mee, als 
ze dat willen. Zo hopen we ook een jongensteam te kunnen vormen van minimaal 8 jongens.  
Met de Zeeuwse scholen van LEV-WN rijden we samen in een bus naar Utrecht. Deze bus vertrekt vanaf de 
carpoolplaats bij Kapelle aan de A58. We worden om 08.30 uur in Utrecht verwacht. Dus de bus vertrekt al vroeg 
vanaf Kapelle, dat zal rond 06.30 uur zijn.  



We zoeken enkele ouders die ons naar de carpoolplaats kunnen brengen en/ of 's avonds rond 19.30 uur ook weer 
op willen komen halen.  
Ook hebben we 2 ouders nodig die mee gaan naar Utrecht. Iemand die bij enkele wedstrijden als scheidsrechter 
willen optreden (elke school moet namelijk een scheidsrechter leveren) en iemand die het jongensteam wil 
coachen. Van het team gaat juf Esther mee, die zal de meiden coachen.  
We hebben dus nodig: 

- Vervoer (heen en terug) voor kinderen uit Terneuzen, Axel, Zaamslag en Hoek, naar Kapelle. Het lijkt me 
gezien het tijdstip handig wanneer kinderen niet eerst naar Axel moeten komen.  

- 2 ouders die met ons mee gaan naar Utrecht.  
Graag even een mail, waarbij u aangeeft met hoeveel kinderen u wilt rijden en of u mee wilt naar Utrecht. 
 
Gebedsgroep donderdag 14 februari 

Op donderdagmorgen 14 februari om ongeveer 8.45 uur bent u van harte welkom om 
mee te bidden in de lerarenkamer! 
We mogen dan onze kinderen, de leerkrachten en alles wat er op school en in de 
wereld daaromheen gebeurt  bij God brengen in gebed. Eigen inbreng mag, maar 
hoeft niet, je mag ook meebidden of gewoon aanwezig zijn. 
We hopen je te begroeten op 14 februari, 
De Gebedsgroep 
Voor info Marja Lensen   
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
Deze week starten we met het thema Brandweer. De kinderen zullen veel leren over dit beroep.  
We steken in op de volgende algemene doelen: 
- De kinderen maken kennis met het werk van de brandweer. 
- De kinderen leren wat ze moeten doen in geval van brand. 
- De kinderen leren dat vuur gevaarlijk is en niet om mee te spelen. 
Heeft u thuis misschien wat materialen over de brandweer…alles is welkom!  
Voor het knutselen van brandweerauto’s en brandblussers kunnen we plastic flessen en grote dozen gebruiken 
Op maandag 18 februari krijgen we een brandweerman op bezoek in de klas.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In januari hebben de kinderen alle Cito’s gemaakt en druk met KIJK bezig geweest! We zijn super trots op de 
kinderen. Ze hebben het goed gedaan! Vrijdag 15 februari krijgen de kinderen hun rapport mee! Daarna volgen de 
oudergesprekken, hiervoor zult u een uitnodiging krijgen. Kinderen die nog niet zo lang op school zitten krijgen nog 
geen rapport, u bent wel welkom voor een gesprekje over hoe uw kind het doet in de klas.  
 
Op dinsdag 5 februari krijgen de kleuters vanuit cultuurmenu een interactief muziekproject: Dierenfeest. De tweede 
les is op maandag 25 februari. In het muziekproject “Dierenfeest” gaan we op onderzoek uit: welk dier zou je willen 
zijn? Kunnen vliegen als een vlinder, stampen als een olifant, als een kikker rondom kijken, praten als een 
koolmees… en nog veel meer. 
In het verhaal gaat Femm, een kleuter, op onderzoek. Welk dier zou zij willen zijn op het grote dierenfeest?                                               
Met muziek, instrumenten en andere materialen (van tuinslang tot vliegengordijn) wordt de fantasie, het muzikaal 
gevoel en de creativiteit van het jonge kind geprikkeld en gestimuleerd. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1/2 tijdens een dramales van  Kikker in de kou!  
 
Op vrijdag 1 maart zal de maandsluiting van groep 1 en 2 zijn. Daarvoor bent u van harte uitgenodigd! Deze 
maandsluiting zal om 14.30 u starten.  
 
Jens en Loïs zijn jarig geweest. Van harte gefeliciteerd!  
Ook Yhanaika en Jesse zijn 4 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd en een fijne tijd op school gewenst! 
    
Bijbelverhalen voor deze weken: 
 
VERTEL HET AAN DE MENSEN 
Dag 1 Genezing van een verlamde 
Handelingen 3: 1 - 10 
Dag 2 Paulus in Filippi 
Handelingen 16: 11 - 40 
Dag 3 Gesprek over evangelisatie en zending 
 
JEZUS 
Dag 1 De twaalfjarige Jezus in de tempel 
Lucas 2: 41 – 52 
Dag 2 Johannes de Doper doopt ook Jezus 
Matteüs 3, Lucas 3: 1 – 22 
Dag 3 Verzoeking door satan 
Lucas 4: 1 – 13, Matteüs 4: 1 – 11 
 
 

Groep 3/4a 
Het is alweer even geleden dat we elkaar in De Sterrenkijker gesproken hebben. We hebben net het “Letterfeest“ 
achter de rug en daar hebben we erg van genoten. Aan het eind van kern 6 hebben de kinderen in groep 3 alle 
letters die ze nodig hebben bij het leren lezen geleerd. De sch, ng en nk. komen nog maar in principe hebben we de 
letters al geleerd. Dus….groot feest. Op donderdag hebben we het feest met de kinderen van groep 3 in groepjes 
gevierd. De kinderen van groep 4  hielpen de groepjes kinderen en dat ging fantastisch! Het eerst groepje deed 
letterbingo en Hanna riep de letters en keek of alles goed ging. Het tweede groepje had allemaal losse letters voor 
zich en als Emma of Fajah een letter zei moesten ze op de letter meppen. Teun en Remy hielpen het 3e groepje 
met het maken van letters met de Kapla. Britt keek hoeveel woorden de kinderen in een halve minuut konden 
opschrijven. Had je de minste dan moest je een tand van de krokodil indrukken en was je af als hij in je vinger beet. 
Het laatste groepje o.l.v Laura mocht koekjes versieren en moest hun naam of letter op het koekje schrijven. 

JEZUS ROEPT ZIJN LEERLINGEN 
Dag 1 Jezus in Nazaret en Kafernaüm 
Lucas 4: 14 – 44 
Dag 2 Discipelen van Jezus 
Marcus 1: 16 – 20, Johannes 1: 36 - 51 
Dag 3 Wonderbare visvangst 
Lucas 5: 1 - 11 
 
JEZUS AAN HET WERK 
Dag 1 Bruiloft te Kana 
Johannes 2: 1 - 12 
Dag 2 Jezus op het tempelplein 
Johannes 2: 13 - 22 
Dag 3 Centurio 
Matteüs 8: 5 – 13 
 



Vrijdagmiddag hielp groep 4 de klas versieren en hadden ze al de geleerde letters door heel de school gehangen. 
Groep 3 ging op zoek naar de letters en maakte er woorden van. Daarna woorden maken van letterchips en hebben 
we voor de kinderen van groep 2 ons letterlied gezongen. Daarna  deelde juf Mathilde de diploma’s uit, dat was 
een echte verrassing. 
Groep 3: Begint deze week aan hoofdstuk 8 met rekenen. We moeten veel oefenen met erbij en eraf sommen. Ook 
proberen we  met ons hoofd te rekenen en niet meer met onze handen. Best nog wel moeilijk hoor. Met lezen 
worden we deze week getoetst door mevr. Bakker. Halen we niveau M3(midden groep 3 ) al en kunnen we al snel 
woordjes lezen?? We hebben vorige week weer nieuwe woordjes mee naar huis genomen van kern 7!! Probeert u 
te oefenen als uw kind het nog moeilijk vindt ??? 
Groep 4: Is ook begonnen aan hoofdstuk 8 van rekenen. We moeten nu sommen als 25 + 46 uit kunnen rekenen en 
ook 46 - 29 =. We kunnen dat steeds beter en gebruiken daar de getallenlijn voor. We oefenen nu de tafel van 8. 
Oefent u thuis ook met uw kind. Je kunt veel oefeningen op de computer vinden als je “tafels leren“opzoekt. 
We hebben dus deze en vorige week al  veel Cito-toetsen gemaakt. We hebben erg ons best gedaan en de “denk” 
snoepjes hebben ons vast goed gedaan. We werken verder over ons thema: het Weer! De Bijbelverhalen gaan over 
het volk Israël dat weer terug moest naar de Woestijn. Volgende week leren we liedboek 885(gezang 160) Over 
enkele weken zijn er de oudergesprekken. U krijgt nog een uitnodiging voor de gesprekken. 
Groeten, Ella, Suzanne en Aafke. 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
Bijbellessen: 
In groep 4b/5 zijn de vertellingen en verwerkingen rondom het volk Israël in de woestijn afgerond. 
Ook hebben we nagedacht over bidden, met aandacht voor bidden om dagelijks brood. Dat het meer gaat dan om 
brood hebben we ook besproken. Het kan immers ook gaan over kleding, gezondheid enz. 
Omdat onze groep aan de beurt was om gebedspunten in te leveren voor de komende gebedsbijeenkomst hebben 
we hier m.b.v. praatpieren over gewerkt. De kinderen hebben hiervoor een hand met gebedspunten mee gekregen. 
Ook u bent van harte welkom tijdens de gebedsbijeenkomst voor ouders. Deze wordt gehouden op 14 februari.  
De bijeenkomst start om ongeveer 08.45 uur. Van harte welkom. 
Oudergesprekken: 
Bijna alle Cito-toetsen zijn afgenomen. Wanneer er reden voor is, neem ik contact met u op om de resultaten rustig 
te bespreken. Daarnaast is er de mogelijkheid om de komende periode af te spreken via Parro. U hoort wanneer dit 
gebeurt via de mail en via Parro. De inschrijving is makkelijk te doen wanneer u de aanwijzingen van Parro volgt. 
Ouders met meerdere kinderen op school krijgen een dag eerder de gelegenheid om in te schrijven, zodat zij 
aansluitende tijden kunnen invullen. 
Thema: 
Het thema over hoog en laag Nederland is afgerond. De toets is opgegeven. Voor groep 5 worden ook de 
provincies van Nederland overhoord. Groep 4 mag mee doen met dit deel, maar het hoeft niet. Hoe het geleerd 
moet worden weten de kinderen zelf. 
Het nieuw thema gat over de Industriële Revolutie. Ik hoop het thema af te ronden met een uitstap naar het 
Industrieel museum in Sas van Gent. U hoort hier t.z.t. meer van. 
Mediawijsheid: 
Vorige week werkten we in de groep over mediawijsheid. We dachten na over vriendschappen en wie onze 
bekenden zijn. Online is dit van niet bekend. Zo speel je computerspelletjes online met onbekenden. We leerden 
dat het belangrijk is om dan niet je persoonlijke gegevens bekend te maken, en al helemaal geen inloggegevens. 
Wanneer je rare vragen krijgt, dan blok je deze, of je logt uit. Het is dan ook belangrijk om het aan vader of moeder 
te vertellen.  
Let u hier ook op? 
Voor deze activiteit kregen de kinderen ook het werkblad mee naar huis dat in de klas besproken is. 
Tot zover de berichten. 
Tot de volgende keer. 
Meester Dolf 
 
Groep 6/7a 
Wat is er de afgelopen weken hard gewerkt! We hebben veel geleerd, mooie dingen gemaakt en plezier gehad.  
Nu laten we bij het maken van de Cito-toetsen zien wat we kunnen. Fijn dat iedereen zo goed zijn/haar best doet! 
Deze week maken we de laatste toetsen. 



Vorige week hebben een gastles gehad. Deze meneer kwam ons dingen vertellen over de nieuwe Tractaatweg. 
Daarna hebben we een opdracht gemaakt: Hoe ziet het reizen er over 100 jaar uit? We gingen ideeën bedenken en 
uittekenen.  
Tijdens de lessen kunstzinnige oriëntatie hebben we de Japanse notans afgemaakt. Ook maakten we mooie 
collages van een uil. Groep 6 gebruikte gescheurde stukjes papier uit tijdschriften. Groep 7 gebruikte daarnaast ook 
andere materialen. Afgelopen week werkten we aan een tekening met houtskool met als thema Regen in de stad. 
 
Juf Rianne heeft het natuurthema Planten- en dierenrijk afgerond. Ze start met het thema Energie (aardrijkskunde). 
Juf Tonja heeft het natuurthema Grote verschillen afgemaakt. Alleen de toets moet nog gemaakt worden. Zij is 
begonnen met het thema Steden en kruistochten (geschiedenis).  
De sterren van de week waren: Jort en Denise. Nu is Iris onze ster!  
Tijdens de Bijbelverhalen volgen we Paulus op zijn tweede en derde reis, alsook op zijn reis naar Rome.  
Deze komende weken leren we Psalm 24:1, Opwekking 807, Psalm 68:8 en Psalm 111:6. 
 
Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep: 
Groep 6 
*Rekenen: Na de toets gaan we aan blok 8 beginnen. We oefenen verder met aftrekken onder elkaar. We leren 
betekenis geven aan getallen t/m 100 000, temperatuur aflezen en het lezen en maken van grafieken.  
 *Spelling: In blok 6 oefenen we verder met het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en de 
verleden tijd van zwakke werkwoorden waarvan de ik-vorm eindigt op t of d (raad - raadde). Ook leren we woorden 
die eindigen op -teit.  
*Taal: Deze week werken we aan de laatste lessen van thema 5. Volgende week hebben we de toets, waarna we 
starten met thema 6. Het gaat onder andere over: woordenschat bij het thema games en computer, het verschil 
leren tussen schrijftaal en spreektaal, argumenten voor en tegen een stelling herkennen, Engelse woorden in de 
Nederlandse taal herkennen. 
*Topo: we zijn bezig met de topo van Zuid-Holland.  
*Engels: Het thema van unit 4 is ‘Traveling around’ (reizen). We leren van alles over reizen per trein, bus, boot, 
auto, taxi en fiets. Ook leren we hoe je een adres kunt vinden. 
 
Groep 7 
*Rekenen: Na de toets gaan we verder met blok 8. We oefenen verder met procenten, kolomsgewijs 
vermenigvuldigen en inhoudsmaten. Ook leren we de rekenmachine verstandig te gebruiken.                                        
*Spelling: In blok 6 oefenen we met leenwoorden uit het Engels en moeilijke verkleinwoorden schrijven. 
*Taal: Deze week werken we aan de laatste lessen van thema 5. Volgende week hebben we de toets, waarna we 
starten met thema 6. Daar komen onder andere de volgende onderdelen aan bod: woordenschat sport, volgorde 
van gebeurtenissen beschrijven, kijken naar lichaamstaal, stoffelijk bijvoeglijk naamwoord maken. 
*Topo: We zijn bezig met de topo van Duitsland.  
*Engels: Het thema van unit 4 is ‘Traveling around’ (reizen). De lessen gaan over op vakantie gaan het reizen met 
verschillende vervoersmiddelen en een vakantie boeken bij een reisbureau. 
 
Hartelijke groeten, juf Rianne en juf Tonja 
 



Informatie voor groep 7 en 8 over het LEV-WN Zaalvoetbal zie het algemene nieuws in deze Sterrenkijker

 
Groep 7b/ 8 
In januari hadden we weer wat bijzondere activiteiten. Op donderdag 24 januari kwam de preventiebus voor groep 8 
naar school. We leerden daar van alles over de gevaren van energiedrink, alcohol en roken. In diezelfde week 
hadden we met de hele klas de workshop ‘Blik in de toekomst’, aangeboden door Tractaatweg BV. Tijdens deze 
les heeft de groep kunnen nadenken over de toekomst van Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van mobiliteit, 
bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid. Hun ideeën hierover konden ze vervolgens uitwerken op een creatieve 
manier. Uiteindelijk worden alle ideeën van de deelnemende leerlingen van de verschillende scholen gebundeld in 
een magazine/boekje. Dit boekje wordt op 18 februari tijdens de feestelijke overdracht overhandigd aan de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat. Het meeste originele en mooist uitgewerkte idee of concept wint bovendien een 
prijs!  

De Cito-toetsen zijn bijna afgerond en we kunnen zeker trots zijn. Er is goed en serieus aan gewerkt! Vanaf 19 
februari zijn de adviesgesprekken voor groep 8, waarbij ook de kinderen zelf aanwezig mogen zijn. We kijken dan 
ook naar de toetsen en het rapport. Voor de gesprekken voor de leerlingen van groep 7b worden deze week de 
uitnodigingen en inschrijvingen verstuurd via Parro.  

We zijn intussen lekker bezig met de musical in groep 8, die we op dinsdag 2 juli in de Halle hopen op te voeren. 
We hebben de musical nu bijna helemaal gehoord en volgende week worden de audities gedaan. Daarna kan het 
echte oefenen beginnen.   

We zijn begonnen met het thema ‘de 80-jarige oorlog’, waarbij we het eerst over Erasmus, Luther en Calvijn 
hebben. Hier gaan we de komende weken nog mee verder.  

De Bijbelvertellingen gaan de komende weken over Simon Petrus, de discipel die als levende steen zichzelf moest 
leren verloochenen en over de Bergrede, met als thema’s: ‘Gelukkig ben je wanneer je op aarde hemels leeft’ en 
‘Bouw je huis op Jezus de rots’. 

 

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! 

 


