
 

 
  

De Sterrenkijker           13 mei 2019                 nummer 9 
 
 
Hemelvaart / Pinksteren 
In de meivakantie hebben we het paasfeest gevierd. Het feest van de opstanding!   
 
Hij roept ons op Hem te volgen... 
Hij liet de stilte spreken in zijn zwijgen en zijn dood... 
Hij laat een boodschap achter voor heel de wereld.. 
Hij leeft !!  
 
De komende tijd staan we stil bij de ontmoetingen van Jezus met zijn discipelen, de boodschap die Hij hen en ons 
meegeeft, bij de Hemelvaart. Met kinderen en ouders staan we stil bij het feit dat Hij ons niet alleen liet. Hij stortte 
de Heilig Geest overvloedig uit.  
 
Vader in de hemel 
dank U voor uw Geest 
die kracht en overwinning maar ook Uw vrede geeft 
Hij wil mij steeds weer helpen te leven heilig en rein 
en zo, in alles wat ik doe 
een kind van U te zijn. 
 
Op vrijdag 7 juni houden we onze Pinksterviering. Iedereen is van harte welkom.  
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Wellicht ten overvloede, maar hierbij herhalen we nog het vakantierooster voor het volgende schooljaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarnaast worden er ook nog drie studiedagen gepland. Zodra die bekend zijn wordt de data aan u doorgegeven.  
 
 
 
 

Vakantierooster 2019-2020 De Sterrenpracht 
 van  t/m 
Herfstvakantie Maandag 14-10-2019 Vrijdag 18-10-2019 
Kerstvakantie Maandag 23-12-2019 Vrijdag 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie Maandag 24-02-2020 Vrijdag 28-02-2020 
Pasen Vrijdag 10-04-2020 Maandag 13-04-2020 
Meivakantie Maandag 20-04-2020 Vrijdag 01-05-2020 
Bevrijdingsdag Dinsdag 05-05-2020  
Hemelvaartvakantie Donderdag 21-05-2020 Vrijdag 22-05-2020 
Pinksteren Maandag 01-06-2020  
Zomervakantie Maandag 13-07-2020 Vrijdag 21-08-2020 

Geloof in 
ontwikkeling



 
Studiedag 24 mei en 1 juli (kinderen vrij) 
Op vrijdag 24 mei hebben alle kinderen van De Sterrenpracht vrij. Voor de medewerkers staat deze dag de 
tweejaarlijkse LEV-WN inspiratiedag op het programma. Een dag waarin we met alle LEV-WN medewerkers van de 
verschillende scholen elkaar ontmoeten, ons bezinnen en een mooie personeelsdag hebben.  
Maandag 1 juli is er een studiedag ingepland voor de personeelsleden van De Sterrenpracht, de kinderen zijn deze 
dag ook vrij. 
 
Groepen volgend schooljaar 
In deze periode zijn we bezig met de organisatie van school in het schooljaar 2019-2020. Daar komt onder andere 
bij kijken hoe we de groepen indelen en welke leerkrachten daarin werken. Op dit moment is nog niet alles rond.  
We kunnen u al wel aangeven met welke groepen we gaan werken, dat ziet er als volgt uit:  
 

Groep  Aantal leerlingen 

Groep 1 22 (september) 

Groep 1/2 8/16 

Groep 3/4 16/11 

Groep 4/5 5/22 

Groep 6/7 12/16 

Groep 8 22 

 
Met deze verdeling is ook de oudergeleding van de MR akkoord gegaan. Omdat de school groeit en de aanwas in 
de kleutergroepen behoorlijk is, ziet het er naar uit dat we na de kerstvakantie met een 3e kleutergroep gaan 
starten.  
Zodra er over dit onderwerp meer bekend is, hoort u dat van ons.  
 
Schoolplein verbeterd 
In de meivakantie is er op het schoolplein wel wat veranderd. De houtsnippers en de balken onder het speeltoestel 
zijn verdwenen en vervangen door kunstgras. Het zandbakzand is ververst. De kinderen kunnen weer veilig spelen 
op het schoolplein. Dat gaat vast lukken nu het voorjaar op zijn mooist is.  
 
Nieuwe leerlingen 
Na de meivakantie mochten we Tijs Deij en Sem van Vuuren verwelkomen bij ons op school in groep 1. We wensen 
hun een hele fijne tijd toe op De Sterrenpracht.  
 

Agenda                 Link naar Agenda 
13 mei                    Sterrenkijker mei 
24 mei                    Personeelsdag LEV-WN, alle leerlingen vrij!                                  
30/31 mei              Hemelvaartsdag + vrije dag 
3 juni                      schoolfotograaf      
                                Sterrenkijker juni 
7 juni                      Pinksterviering 
 

Weekliederen 
13 mei            ps. 81:8 
20 juni            opwekking 176 
27 juni            ps. 47:1 
  3 juni            opwekking 794 
U vindt deze liederen op de liedlijst  



 
Jarigen in mei 
15 mei              Jelle de Reu                    groep 3/4 
18 mei              Elodie de Haan               groep 1/2 
19 mei              Esmee Meesen              groep 3/4 
                          Juf Anne 
20 mei              Elvira Lensen                  groep 3/4 
25 mei              Julia Riemens                 groep 7/8 
26 mei              Merijn Meesen               groep 6/7 
28 mei              Indy Goossen                 groep 4/5 
1 juni                Jesse Hoogedoorn         groep 6/7 
2 juni                Justin van der Goes       groep 4/5 
 
Kaarten voor de afscheidsavond  

    
Op dinsdag 2 juli is de afscheidsavond van groep 8!  
Op deze avond voert groep 8 de musical ‘De  geheime gympies! op. 
Kaarten á € 3,00 zijn te verkrijgen bij de leerlingen en leerkracht van  
groep 8. 
  
Dus alle opa’s en oma’s, buurmannen en buurvrouwen, ooms en tantes, 
neefjes en nichtjes, vrienden en vriendinnen of iedereen die het gewoon 
leuk vindt om onze groep 8 te zien spelen, iedereen is van harte welkom! 
  
 

De afscheidsavond wordt gehouden in ‘de Halle’ in Axel. We beginnen om 19.30 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 

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

Algemeen 
Sinds 2,5 jaar zitten wij in De Sterrenpracht. Wij vangen kinderen op in de leeftijd 
van 0 tot 12 jaar onderverdeeld in een aantal groepen. Soms doen we een 
activiteit samen met school zoals de Koningspelen. 
 
Hedo opvang 0-4 jaar 
In deze groep werken wij met Uk en Puk, dit is een uniek totaal programma voor 
kinderen van 0-4 jaar. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen ontwikkelen, baby’s, dreumesen en peuters zich 
breder en sneller. De activiteiten stimuleren de spraak en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, 
motorische en zindelijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Bij Uk en Puk draait het niet om lesjes 
geven en leren, maar om vrolijk spelen en ontdekken met elkaar. Elk kind is uniek en mag zich bij ons in zijn eigen 
tempo ontwikkelen. 
Peutergroep 2-4 jaar 
De peutergroep biedt aan kinderen tussen de 2 en 4 jaar de mogelijkheid om met leeftijdsgenootjes te spelen. 
Natuurlijk word er niet alleen maar gespeeld, de kinderen worden ook voorbereid op het naar school gaan. 
Dit doen we ook hier aan de hand van Uk en Puk, de activiteiten bieden op de peutergroep meer uitdaging en 
structuur. De kinderen leren hier om samen te spelen, in de kring blijven zitten en luisteren naar elkaar, knippen, 
plakken en in de hoeken spelen. 
Bso 4-12 jaar 
Wij bieden voorschoolsopvang, naschoolsopvang en vakantie opvang aan voor kinderen die naar de basisschool 
gaan. Kinderen worden naar en van school gehaald door de juf van de BSO. De kinderen mogen bij ons lekker 
spelen. Ook hier werken we met thema’s van waaruit we activiteiten aanbieden. Deze zijn niet verplicht, maar we 

Juultje Axel 



 
 
HOOFDSTUK 27 JE MAG BIJ JEZUS HOREN  
Dag 1 Blindgeborene Johannes 9  
Dag 2 Bartimeüs Matteüs 20: 29 - 34; Lucas 18: 35 - 
43; Marcus 10: 46 - 52  
Dag 3 Zacheüs Lucas 19: 1 - 10  
 
HOOFDSTUK 35 HEILIGE GEEST  
Dag 1 Hemelvaart Handelingen 1: 1 – 11  
Dag 2 De lege plaats van Judas ingevuld Handelingen 
1: 15 – 26  
Dag 3 Pinksteren Handelingen 2: 1 – 40  
 

proberen kinderen wel te motiveren om mee te doen. Tijdens de vakanties gaan we er soms op uit met een busje 
van Prokino. We gaan dan bv lekker wandelen, naar het strand of binnenspeeltuin. Soms blijven we op de groep en 
dan bakken we gezellig iets.  
Ook brengen we de kinderen die bij Aquavia zwemmen naar zwemles toe vanuit de BSO, dit om ouders te 
ontlasten. 
Peuterkleuterklas 3-4 jaar 
Sinds september 2018 is er een peuter/kleuterklas. De peuters vanaf 3 jaar die 
naar De Sterrenpracht gaan mogen 2 ochtenden meedraaien in de kleuterklas. Op 
deze ochtenden gaat juf Kirsty met de peuters mee, en ook zij blijft dan de hele 
ochtend aanwezig in de kleuterklas. Voor de kinderen is dit een fijne manier om 
zich voor te bereiden om naar school te gaan. Ze weten hoe de dagindeling in 
elkaar zit, en bij wie ze in de klas komen. 
 
Als u vragen heeft of nieuwsgierig bent geworden naar wie we zijn.  
Stap dan gerust een keer bij ons 
binnen u bent van harte welkom. 
Met vriendelijke groet, 
Team Juultje Axel 
E-mail; juultjeaxel@prokino.nl 
Telnr.; 06-13920046 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
Beste ouders, 
De kinderen zijn erg enthousiast over het thema: de supermarkt. Ze hebben al veel nieuwe woorden geleerd.   
De kinderen oefenen rollenspel en leren omgaan met geld. Wij, als leerkrachten leren er ook van, want wat is nou 
de mannelijke variant van ‘Caissière’?  
A.s. donderdag hopen we ’s ochtends naar de supermarkt te gaan. De kinderen mogen een portemonneetje met 
geld meenemen en een boodschappenlijstje (max. 3 producten). Zo kunnen ze zelf boodschappen doen.  
Er hangen ook al een aantal supermarktselfies, erg leuk!  
In de rode klas hangt een poster met de tekst: Ik kan mijn veters al zelf strikken. Er zijn al een aantal kinderen uit 
groep 2 (en zelfs al uit groep 1) die hun veters al kunnen strikken. Op school bieden we dit niet aan, maar de 
kinderen kunnen wel een diploma verdienen als ze het kunnen. Wilt u thuis oefenen met het veters strikken? We 
zijn erg benieuwd hoeveel kinderen hun knijper er straks bij mogen hangen!  
 
Wij feliciteren Julie en Milan uit groep 2 en Floran, Sem, Loïs, Julia en Tijs uit groep 1.  
 

Bijbelverhalen voor deze maand: 
HOOFDSTUK 25 JEZUS ZORGT VOOR IEDEREEN  
Dag 1 Laat de kinderen bij mij komen Marcus 10: 1 - 31  
Dag 2 De sabbat Matteüs 12: 1 - 21  
Dag 3 Wonderbare spijziging Marcus 6: 30 - 44  
 
HOOFDSTUK 26 GELOOF IN JEZUS  
Dag 1 Jezus loopt over het water Matteüs 14: 22 - 33  
Dag 2 De zaaier Matteüs 13: 1 - 23  
Dag 3 Het bruiloftsfeest Matteüs 22: 1 - 14  
 
 
 
Groep 3/4a 
Na de april/mei vakantie gaan we voor de laatste spurt nog even flink van start. Iedereen heeft een fijne vakantie 
gehad dus we kunnen er nog even tegenaan. We hebben het thema voeding afgerond en gaan nu nog een paar 
weken aan de slag met het thema: vroeger en nu. De kinderen krijgen hier ook nog een paar opdrachten voor waar 
ze thuis mee aan de slag kunnen maar daar hoort u nog van. 



Groep 3:  met rekenen zijn we al halverwege hoofdstuk 11, we zijn nu ook vaak extra aan het oefenen met 
klokkijken, sommen maken en meten enz. We willen straks als we naar groep 4 gaan wel even laten zien wat wij al 
allemaal kunnen. Met taal zijn we ook bezig met de methode “Taal op maat”. Hier werken we ook in groep 4 mee. 
We hebben nu een schrift waarin we al wat opdrachten kunnen oefenen en maken. We proberen de woordrijtjes 
steeds sneller te lezen. De kinderen die hier nog wat moeite mee hebben krijgen deze week het veilig en vlot 
boekje met de woordjes mee naar huis zodat er een beetje afgewisseld kan worden. Bijna alle kinderen hebben nu 
M3 of meer gehaald, maar we moeten aan het eind van het schooljaar proberen allemaal E3(eind groep 3) te halen. 
Als we dat halen dan kunnen we een mooie start in groep 4 maken. Dus……(u zult het wel eentonig gaan vinden) 
maar …..oefenen!! We doen als leerkrachten en ook mevr. Bakker met u mee. 
Groep 4: Deze week moet de tafel van 7 opgezegd worden en dan beginnen we met de laatste tafel, de tafel van 9. 
Het gaat best wel goed. Daarna oefenen we nog enkele weken  alle tafels en krijgen we de toets van alle tafels 
door elkaar heen. Dan volgt….het tafeldiploma!!! Met taal zijn we ook steeds meer met spelling aan het oefenen. 
We hebben net de woorden met een “cht” geoefend. Nu gaan we woorden oefenen met au of ou.  
 
De Bijbelvertellingen gaan over de verschillende genezingen die de Here Jezus deed toen hij nog op aarde was. We 
leren ps. 81;8. 
Groeten, Juf Ella, juf Suzanne, juf Aafke. 
 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
Na de meivakantie (ik hoop dat u er allemaal van hebt genoten) zijn we gestart met de weken tot aan het einde van 
het schooljaar. 
Veel activiteiten staan gepland.  
De schoolfotograaf op 3 juni, 7 juni de Pinksterviering, 14 juni de schoolreis en nog wat studiedagen. 
Over al deze activiteiten krijgt u t.z.t. uitgebreidere informatie. 
Uit de Bijbel behandelen we thema’s. Deze zijn terug te vinden op www.bijbelonderwijs.nl. Wanneer u zoekt onder 
groep 5 hoofdstuk 32 t/m 35 dan weet u waar we het over hebben. De afgelopen week is hoofdstuk 32 behandeld. 
Het ging over de doop. Uw kind heeft er een werkblad over mee naar huis genomen. 
Verder oefenen we elke dag met tafels en andere hoofdrekensommen. Thuis kan uw kind ook oefenen. Even 
googelen op  “tafels oefenen”  en een legio aan sites zijn er te vinden waarmee geoefend kan worden. Verder 
werken we met allerlei werkbladen om bijvoorbeeld het klokkijken en geld rekenen onder de knie te krijgen. 
Veel aandacht wordt ook besteed aan begrijpend lezen. Bijna iedere week neemt uw kind bladen van 
“Nieuwsbegrip” mee. Hiermee oefenen we leesvaardigheden. Wanneer u de bladen doorleest ziet u waar het over 
gaat. 
Het wereld oriëntatie thema voor deze weken gaat over de wereldoorlogen en de crisis daar omheen. Eenvoudig en 
sober wordt de stof verwerkt. We maken nog een uitstap door Axel om oorlogsmonumenten te bezichtigen. Het 
volgende thema gaat over Nederland waterland. 
Al met al nog een drukke periode tot aan de zomervakantie. 
Mochten er vragen zijn rondom uw kind, de groep of de school, dan hoor ik het graag. 
Vriendelijke groeten 
Dolf Spakman 
 
Groep 6/7a 
Fijn om elkaar weer te zien na de vakantie! We hadden stiekem de vakantie hard nodig, want we hadden zoveel 
bijzondere dingen gedaan de weken ervoor!   
 
We hebben meegedaan met de Walk for Water. Onze klas had ruim 800 euro opgehaald! 
We hebben onze maandsluiting laten zien aan de rest van de school. We deden heel goed ons best en konden onze 
tekst zowat uit ons hoofd! De boodschap: je bent goed zoals je bent, je bent uniek is een hele mooie boodschap. 
Soms wel lastig om te onthouden.  
We hebben de verjaardag van de juf gevierd! En wauw wat was ze verwend.. vooral met chocola. Niet echt gezond, 
maar wel super lekker!  
De Koningsspelen kwamen ook voorbij! Lekker gedanst op de Pasapas en flink gesport tijdens de bootcamp en 
andere activiteiten. Gelukkig mochten we ‘s middags uitrusten, want toen waren we vrij.  
 
Groep 7 heeft voor de vakantie het theorie examen van verkeer gemaakt! Iedereen geslaagd!!! Vorige week 
dinsdag het praktijkexamen en……. ook daarvoor zijn we allemaal geslaagd!!!!! Yes!  



 
Met Juf Tonja werken we over het thema Verschillen in het landschap. 
Met Juf Rianne hebben we het natuurthema energie afgesloten met proefjes, geen toets. We zijn begonnen aan 
een nieuw geschiedenis thema: De opstand (tijd van de ontdekkers en hervormers 1500-1600). Dit gaat o.a. over 
Erasmus en Maarten Luther.  
 
De sterren van de week waren: de juffen!  
Tijdens de Bijbelverhalen vertellen we verhalen rond thema’s. De komende weken zijn de thema’s: Ik en Gods 
schepping: rentmeesters en God kennen uit de sterren en Ik en ikzelf.  
Deze komende weken leren we Psalm 150:2, psalm 81:8 en opwekking 176. 
 
 
Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep: 
Groep 6 
*Rekenen:  We leren kommagetallen te plaatsen op de getallenlijn. Kommagetallen afronden op een heel getal. 
Oppervlakte bepalen van een samengesteld figuur.  
We herhalen grammen omzetten in kilogrammen.  
 *Spelling: We ronden blok 8 af en dan zijn we klaar met de methode. We gaan categorieën herhalen, bloon 
oefenen en werkbladen maken.   
*Taal: We leren wat een samengestelde zin is en wanneer moet je nu een hoofdletter schrijven. Dit blijft moeilijk.  
*Topo: we zijn bezig met onze laatste topo: Gelderland.  
*Engels: We ronden unit 5 thema school af en starten met unit 6: outdoors. 
 
Groep 7 
*Rekenen: We leren/herhalen breuken om te zetten in kommagetallen en breuken omzetten naar percentages. 
Vermenigvuldigen van een kommagetal. Een geheel getal vermenigvuldigen met een samengestelde breuk. (lastig)  
En verhoudingsproblemen oplossen.  
                       
*Spelling: We ronden blok 8 af en dan zijn we klaar met de methode. We gaan categorieën herhalen, bloon oefenen 
en werkbladen maken.   
*Taal: We leren wat een historisch en fantasie verhaal is. We gaan verder met zinsontleding en zinnen vormen met 
voegwoorden.   
*Topo: We zijn bezig met onze laatste topo: Zuidwest Europa.  
*Engels: We ronden unit 5 thema school af en beginnen aan unit 6: outdoors.   
 
Hartelijke groeten, 
juf Tonja en juf Rianne 
 
Groep 7b/ 8 
Na een lange vakantie zijn we vorige week weer lekker aan het werk gegaan.  

De uitslag van de eindtoets was vorige week bekend. De officiële uitslag is mee naar huis gegeven. De kinderen 
hebben goed en naar verwachting gewerkt. Gemiddeld scoorde onze school ruim boven het landelijk gemiddelde. 
Wanneer er vragen zijn over uitslag of advies, dan hoor ik het graag!  

Groep 7 had vorige week het praktische verkeersexamen, en net als bij het theoretische examen in april haalde 
iedereen dat in de eerste keer! Top gedaan! We hebben een groep 7 met echte verkeerskanjers!  

In deze laatste periode van het schooljaar maken we een herbarium. We gaan samen planten zoeken (ws donderdag 
a.s., als het weer meewerkt), die vervolgens thuis gedroogd moeten worden. Uiterlijk 17 juni moet het herbarium 
dan ingeleverd worden.  

Woensdag doet onze groep weer mee met de Bankbattle, een kenniswedstrijd waarbij internet gebruikt kan 
worden. Een paar jaar geleden was de eerste prijs voor ons, dus dit jaar gaan we natuurlijk weer voor de winst!  

Groep 8 werkt steeds meer toe naar het afscheid. Deze week krijgen alle kinderen van groep 8 twee kaarten voor de 
afscheidsavond. Meerdere kaarten zijn te koop voor 3 euro bij de leerkracht van groep 8. De afscheidsavond wordt 



weer gehouden in de Halle (op dinsdag 2 juli) en daar is wel ruimte voor 300 mensen!  
Voor de meivakantie hebben alle leerlingen van groep 8 een brief mee gekregen waarin om ouderhulp werd 
gevraagd voor de afscheidsavond. Er is heel veel hulp aangeboden, bedankt!  

Op dinsdag 11 juni gaan we met groep 8 naar Saeftinghe. (een excursie van de jeugdnatuurwacht). Informatie volgt 
nog, maar dan is alvast de datum bekend. Groep 7 gaat met de jeugdnatuurwacht naar Braakman-Noord op 19 juni. 
Deze excursies kosten 3 euro. Voor beide excursies hebben we ook altijd ouders nodig die met ons kunnen rijden. 
Je kunt als ouder alleen rijden, maar je kunt ook meelopen (Saeftinghe). Graag even doorgeven via briefje of e-mail 
(e.bakker@levwn.nl) 

Naast al deze bijzondere dingen werken we ook nog gewoon. We hebben het thema over de Wereldoorlogen 
afgerond en gaan nu werken over het thema ‘wonen en werken’. Daarbij gaat het over het verschil in wonen en 
werken over de hele wereld. Groep 7 is al bezig met het laatste hoofdstuk van taal en spelling en het een-na-laatste 
hoofdstuk van rekenen. Groep 8 gaat daar bijna aan beginnen. Zij hebben iets minder tijd gehad omdat zij twee keer 
per week oefenen voor onze afscheidsmusical! En die begint steeds beter te worden! Groep 7 heeft in juni nog een 
toets periode (Cito-toetsen) en die heeft groep 8 niet meer! 

De bijbellessen gaan deze laatste periode natuurlijk nog over Hemelvaart en Pinksteren, maar daarnaast behandelen 
we themahoofdstukken, zoals: Herdenken, Ik en God, de heilige Geest; Ik en de ander, mijn naaste; Ik en de ander, 
veelkleurigheid; Ik en de schepping, God kennen. 

Groeten, Esther Bakker en Tonja Eberson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 


