
 

 
  

De Sterrenkijker              3 juni 2019             nummer 10 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren 
We leven in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. In de kerk wordt de zondag die in deze week valt ook wel 
de ‘wezen-zondag’ genoemd. De discipelen die Jezus naar de hemel zagen opvaren vervolgden hun weg met 
blijdschap en gingen naar de tempel om God te loven en te prijzen. Laten we hun voorbeeld volgen! Jezus liet ons 
niet alleen achter. Hij stuurde zijn Heilige Geest naar ons, om ons te helpen, te troosten en te bemoedigen.  
  
Dank u, o mijn Vader, 
u gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons totdat, 
het werk op aarde is gedaan. 
  
Aanstaande vrijdag vieren we op school samen het Pinksterfeest. We wensen u allen Gezegende Pinksterdagen 
toe!  
Meer informatie over de Pinksterviering leest u verderop in deze Sterrenkijker. 
 
 
Wie werkt waar in het schooljaar 2019-2020?  
We hebben de organisatie voor volgend schooljaar inmiddels rond. Voor u en voor de kinderen is de volgende 
informatie hiervoor van belang. Hieronder ziet u aan welke groep de leerkrachten gekoppeld zijn.  
  

  Leerkrachten    

Groep 1 Anne de Jager   

Groep 1-2 Lianne van Bunder 
Mathilde van Burg 

Juf Mathilde werkt ma en di 
Juf Lianne werkt do en vrij 

Groep 3-4 Ella Bakker  
Suzanne Hoogendoorn 

Juf Suzanne werkt op maandag 
Juf Ella de overige dagen  

Groep 4-5 Dolf Spakman  
Suzanne Hoogendoorn 

Juf Suzanne werkt op dinsdag 
Meester Dolf de overige dagen 

Groep 6-7 Rianne Bouwman 
Tonja Eberson 

Juf Rianne werkt ma, di en wo 
Juf Tonja werkt do en vr 

Groep 8 Esther Bakker 
Marit Koster 

Juf Marit werkt op maandag, 
Juf Esther de overige dagen.  

  

Geloof in 
ontwikkeling



Aanvangsgroep per 1-1-2020: 
Het is de bedoeling om na de kerstvakantie te starten met een nieuwe kleutergroep. De andere kleutergroepen zijn 
dan zo volgestroomd dat een extra groep mogelijk is. Meer informatie daarover volgt t.z.t.  
 
Overige taken: 
- Esther Bakker gaat wat minder werken, zij is op maandag vrij, ze blijft wel teamleider. 
- Marit Koster zal op donderdag als IB-er aan het werk zijn. 
- Dolf Spakman is op dinsdagmorgen ambulant en heeft diverse taken m.b.t onderhoud, beheer en Arbo. 
- Tamara Dees zal vanaf de zomervakantie een aantal dagdelen beschikbaar zijn in het kader van de 
werkdrukvermindering, zij is ook beschikbaar om in de nieuwe kleutergroep na de kerstvakantie te komen werken. 
- We oriënteren ons op dit moment op de mogelijkheid om naast een vakdocent bewegingsonderwijs ook een 
vakdocent voor muziekonderwijs te kunnen benoemen. 
- Lizo Koppejan is directeur en werkt op dinsdag en donderdag.	
 
  
Studiedagen 2019-2020 
Voor volgend schooljaar zijn er drie studiedagen vastgesteld:  
donderdag 12 september, dinsdag 19 november en maandag 4 mei. Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij.  
 
Agenda 
3 - 14 juni           In alle groepen wordt weer een les uit Wonderlijk Gemaakt gegeven 
7 juni                   Pinksterviering 
10 juni                 Tweede Pinksterdag  
11 juni                 Excursie groep 8 naar Saeftinghe 
14 juni                 Schoolreis groep 3-7 naar Drievliet 
19 juni                 Excursie groep 7 naar Braakman-Noord 
21 juni                 Schoolreis groep 1,2 naar Wachtebeke 
28 juni                 Rapport 2 mee naar huis 
                            Maandsluiting groep 3/4 
1 juli                    Studiedag: alle leerlingen vrij 
                            Sterrenkijker juli 
2 juli                    Afscheidsavond groep 8 
4 juli                    Wisselmorgen 
5 juli                    zomervakantie 12.00 uur 
 
Weekliederen   U vindt deze liederen op de liedlijst  
  3 juni                opwekking 794 
10 juni               ps. 144:6 
17 juni               gez. 71 
24 juni               ps. 105:1 
 
Jarigen in mei 
  6 juni                Jolijn Dees                  groep 7/8 
12 juni               Loic Scheele                groep 7/8 
17 juni               Mathis Kruisifikx          groep 6/7 
18 juni               Sanne Meeusen          groep 7/8 
19 juni               Kars Riemens              groep 7/8 
21 juni               Paco Ephraiïm             groep 1/2 
                          Jason Jansen              groep 1a 
23 juni               Vic van Alten               groep 1a 
                          Joep Riemens             groep 4/5 
26 juni               Machiel Vinke              groep 3/4 
 
 
 
 
 



 
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 
Pinksterviering: 
Vrijdag 7 juni hopen we met de hele school het Pinksterfeest te vieren in de hal van de school. 
U als ouders willen wij hiervoor van harte uitnodigen. 
We hopen om 13.30 uur te starten. Wilt u, wanneer u komt, op tijd aanwezig zijn?  
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en/of thee. 
De kinderen krijgen wat in de klas. 
Na afloop kunt u uw kind(eren) mee naar huis nemen. 
 
Schoolreis: 
Vrijdag 14 juni gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis naar Drievliet (bij Den Haag) 
We gaan met 2 bussen die om 08.30 uur vertrekken van school. 
Vooraf hebben we een gezamenlijke opening om 08.00 uur. De kinderen verzamelen eerst in de klaslokalen. 
Wilt u qua kleding rekening houden met het weer? Een handdoek meenemen is altijd handig. 
Verder gaan wij ervan uit dat u zelf zorgt voor voldoende eten en drinken voor de hele dag. 
Iets kopen in het park is natuurlijk altijd leuk. Wilt u niet teveel geld mee geven? 
We hopen iets na 18.00 uur terug te zijn. 
 
Aanvragen nieuwe busabonnementen 
De pilot met het kilometerreizen wordt in samenspraak met de provincie en Connexxion verlengd. De kinderen die 
nu deelnemen aan de pilot zullen dit ook het komend schooljaar blijven doen. Deze ouders hoeven vooralsnog geen 
actie te ondernemen. Deze kinderen kunnen blijven reizen op het reistegoed dat zij ook nu gebruiken.  
 
Aanvragen van een busabonnement voor schooljaar 2019-2020 kan vanaf 10 juni a.s. via de site 
www.scholierenvervoerzeeland.nl. (Instructies in de bijlage) 
Via Stichting Scholierenvervoer Zeeland ontvangt u via e-mail het bericht dat het abonnement klaarstaat om 
geactiveerd te worden op de persoonlijke ov-chipkaart bij een oplaadpunt.  
Wilt u de abonnementen tijdig aanvragen, uiterlijk vrijdag 5 juli?  
 
Met vriendelijke groet, 
Manja Dieleman 
 
 
 
 



TSO-rooster 
Inschrijven TSO schooljaar 2019-2020 
Voor de TSO heeft u voor komend schooljaar ook weer keuze uit de volgende 3 mogelijkheden. Graag uw keuze via 
het bijgeleverde formulier op school inleveren.  
Nog fijner is het wanneer u de volgende gegevens via de e-mail (sterrenprachttso@levwn.nl) doorgeeft: 
 
Naam: 
Telefoonnummer: 
E-mail: 
Kinderen in groep: 
Voorkeurs dagen:  
Voorkeursplein: 
Ik geef mij op als:  

• Vaste TSO kracht (minimaal 1x per week, vergoeding €4,50 per keer) 
• Ik draai de verplichte TSO beurten (max. 10 keer per schooljaar) 
• Ik koop de TSO af voor €100 per schooljaar 

 
Graag zou ik uw reactie uiterlijk vrijdag 14 juni ontvangen. Zodat voor de zomervakantie het rooster voor het nieuwe 
schooljaar bekend is.  
 
Met vriendelijke groet, Manja Dieleman 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
Het einde van het jaar komt alweer in zicht en het thema ‘supermarkt’ hebben we afgesloten. We werken nu in 
allebei de groepen over een ander thema. De kinderen mochten namelijk zelf een thema kiezen. In groep 0/1 gaan 
we werken over het circus en in groep 1/2 over de boerderij.  
U krijgt deze week een brief mee over de schoolreis naar Puyenbroeck op vrijdag 21 juni. U kunt zich opgeven bij de 
leerkrachten.  
Over een aantal weken krijgt uw kind weer het rapport mee. Als u de leerkracht wilt spreken, kunt u dit aangeven 
bij de leerkracht zelf! 
De bijbelvertellingen gaan de komende weken over: 
Hoofdstuk 28: Jezus en zijn vrienden (Marta en Maria, Lazarus, Maria zalft Jezus’ voeten) 
Hoofdstuk 29: Verloren en gevonden (verloren schaap, verloren zoon, de barmhartige Samaritaan) 
Hoofdstuk 36: In de kerk (diakenen, zingen bij de Rietzee) 
Hoofdstuk 37: De tien geboden (Kaïn en Abel, gouden kalf) 
 
Groep 3/4a 
We zijn met van alles bezig op dit moment.  We zijn een nieuw thema 
begonnen met TOM. We leren en werken over Vroeger en Nu. We hebben 
voor in de klas al een heel museum staan en we kunnen over al de 
voorwerpen wat vertellen. Achter in de klas staat zelfs een grote kruiwagen 
van vroeger. Kinderen mogen nog steeds van alles meenemen, want we 
maken een grote tentoonstelling. We hopen ook nog een keer naar het 
museum te gaan.  
 
Vorige week zijn ze van het Cultuurmenu op school geweest en hebben we 
ervaren dat Raar best wel Leuk kan zijn en Leuk ook best wel Raar. Dinsdag 
11 juni komen ze nog een keer op school.  
 
We zijn ook alweer begonnen aan de Cito-toetsen, dus we gaan er weer tegenaan.  
Vorige week hebben we het Bijbelverhaal over de Hemelvaart van Jezus verteld. Deze 
week vertellen we het verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest. Vrijdagmiddag 
7 juni hebben we de Pinksterviering in de hal. Vrijdag 14 juni gaan we lekker op 
schoolreis. We hebben er al allemaal zin in. Informatie volgt nog.  
                



Groep 3: heeft vorige week de woordjes van kern 11 mee naar huis gekregen. Nog even allemaal goed oefenen ook 
op school en dan kunnen we aan mevr. Bakker laten zien dat we heel goed vooruit gegaan zijn. Iedereen is er ook 
echt trots op dat ze steeds beter kunnen lezen. Met rekenen gaan we nog extra oefenen met het klokkijken, we 
oefenen hele, halve uren en kwartieren. Oefent u ook nog eens spelenderwijs met ons mee?? 
 
Groep 4: We leren met spelling welke woorden we met een g of met een ch schrijven. Dit kun je alleen maar leren 
door het veel te doen. We kunnen op school, maar ook thuis op Bloon oefenen, dat is een hele goede oefening. Met 
rekenen moeten we soms allerlei strategieën gebruiken en dat is wel eens verwarrend. We leren nu de tafel van 9 
en aan het eind van de week moeten we die op kunnen zeggen. Dan gaan we alles nog eens goed door elkaar 
oefenen en krijgen we ons tafeldiploma!!!  
 
We vertellen over en oefenen deze week voor de Pinksterviering. Daarna vertellen we weer verder over de 
wonderen van Jezus toen Hij nog op aarde was. We oefenen ook al voor onze maandsluiting op 28 juni, daar krijgt 
u nog een uitnodiging voor.  
Groeten, Ella, Suzanne en Aafke. 
 
 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
Ook in groep 4b/5 wordt hard gewerkt om vlak voor de zomervakantie met een goed gevoel en mooie resultaten 
het jaar af te mogen sluiten. 
Fijn is het om iedere dag samen met God onze Vader de dag te mogen beginnen rondom een open Bijbel. 
We hoorden over Hemelvaart en Pinksteren, en werkten met groepsthema’s. 
De onderwerpen waren ik en de ander, ik en God, ik en de schepping. Rondom de Bijbel en met schaduwverhalen 
dachten we na over ons leven op aarde samen met God en onze naaste. 
We oefenden met rekenen veel met de tafels en leerden systematisch werken met getallenlijnen zodat het beter 
lukt om de sommen goed te maken. 
We herhaalden veel spellingsproblemen en werkten iedere week met werkbladen “Nieuwsbegrip” om goed te 
leren begrijpen wat we lezen. 
Begrijpend lezen komt immers bij elk vak om de hoek kijken? 
 
Met onze thema’s werkten we over vervoer, de wereldoorlogen en we zijn nu bezig met Nederland waterland. 
Als afsluiting maakten we een stadswandeling langs oorlogsmonumenten en deden we een onderzoek naar 
verkeersstromen bij de rotonde vlak bij school. 

 
Turven welke voertuigen er allemaal langs komen.                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Stilte bij het Poolsemonument aan de Zeestraat.             
 
 



We zien uit naar de Pinksterviering van vrijdag 7 juni a.s.  
Ook krijgen we al veel zin in de schoolreis van 14 juni a.s. 
Over deze 2 activiteiten leest u elders in de Sterrenkijker meer. 
Tot de volgende keer. 
 
Groep 6/7a 
Wat gaat de tijd snel! We zitten alweer in de laatste weken van het schooljaar!  
Naast de gewone lessen, staan er nog een aantal andere activiteiten op het programma: 
De komende weken worden de Cito-toetsen weer afgenomen.  
Vrijdag 7 juni hebben we de Pinksterviering.  
Vrijdag 14 juni gaan we op schoolreis. 
Woensdag 19 juni gaat groep 7 met de Jeugdnatuurwacht naar de Braakman.  
Vrijdag 28 juni krijgen de kinderen hun rapporten mee. 
Met Juf Tonja werken we nu over het thema Leven in lucht (natuur). Het thema Verschillen in het landschap hebben 
we afgesloten met een toets en een opdracht. 
Met Juf Rianne werken we aan het geschiedenisthema De opstand (tijd van de ontdekkers en hervormers 1500-
1600). Dit gaat o.a. over Erasmus en Maarten Luther. Ook behandelen we het begin van de 80-jarige oorlog, o. a. 
Willem van Oranje, Alva en de geuzen komen aanbod.  
Elke groep volgt een keer in het schooljaar een les van het Cultuurmenu. Op 16 mei kreeg onze groep de workshop 
Uit je dak met DJ Stefan. We leerden van alles over ritmes en scratchen. Een aantal kinderen mocht zelf scratchen. 
Er zit talent in onze groep!  

Tijdens de lessen kunstzinnige oriëntatie werken we aan de opdracht Hoera, het 
is lente. We maken een werkstuk à la Henri Matisse.  
 
De Bijbelverhalen gaan over het Pinksterfeest en de thema’s Veelkleurigheid, De 
tien geboden en Vertel het aan de mensen.  
Deze komende weken leren we Psalm 144:6, gezang 71 en Psalm 105:1. 
 
 

Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep: 
Groep 6 
*Rekenen:  We leren betekenis geven aan de getallenrij t/m 100 000 en herhalen het cijferend (onder elkaar) 
optellen en aftrekken. Ook oefenen we met het schattend optellen en aftrekken van grote getallen en de oriëntatie 
op een kaart (schaallijn, legenda). Daarnaast oefenen met verschillende onderdelen meetkunde. 
 *Spelling: We zijn klaar met de methode. We herhalen categorieën herhalen, oefenen m.b.v. Bloon en maken 
werkbladen.   
*Taal: We leren woorden en uitdrukkingen rondom het thema Reis om de wereld. We oefenen het schrijven van 
een e-mail of kaartje en het maken van een eenvoudige samenvatting. We leren aardrijkskundige namen met 
hoofdletters te schrijven.  
*Topo: we hebben de toets van de laatste topo gehad! 
*Engels: We werken aan unit 6 Outdoors. 
* Huiswerk spelling: is voor dit schooljaar klaar!  
 
Groep 7 
*Rekenen: Kommagetallen staan centraal. We leren/herhalen hoofdrekenen, cijferen en schatten met 
kommagetallen. Daarnaast herhalen we allerlei categorieën sommen door elkaar.                  
*Spelling: We zijn klaar met de methode. We herhalen categorieën herhalen, oefenen m.b.v. Bloon en maken 
werkbladen.   
*Taal: We leren woorden bij het thema Tijdreis, het opzoeken van uitdrukkingen in het woordenboek, het schrijven 
van een sciencefictionverhaal, iemand de weg wijzen en het bezittelijke en persoonlijk voornaamwoord gebruiken.  
*Topo: We hebben de toets van de laatste topo gehad!  
*Engels: We werken aan unit 6 Outdoors.   
* Huiswerk spelling: is voor dit schooljaar klaar!  
 
Hartelijke groeten, juf Rianne en juf Tonja 
 
 



 
Groep 7b/ 8 
Groep 8 gaat vast zorgen voor een schitterende afscheidsavond. We hebben er zin in! Het spelen gaat steeds beter.  
Op vrijdag 14 juni, wanneer groep 7 op schoolreis gaat, gaat groep 8 de hele ochtend oefenen. Iedereen moet dan 
zijn/ haar kleding meenemen, want er worden ook foto’s gemaakt.  
De kinderen van groep 8 hebben allemaal twee kaarten gekregen voor de afscheidsavond op 2 juli, maar meer 
kaarten kopen voor de afscheidsavond kan nog steeds. Dat kan via de kinderen van groep 8, maar ook bij de juf.  
De afscheidsavond wordt weer gehouden in de Halle en daar is wel ruimte voor 300 mensen! (zie ook berichtje voor 
in het weekbericht).De decors zijn inmiddels klaar! Ouders die ons daarbij hebben geholpen, bedankt!  

 
Groep 7 werkt de komende 3 weken aan de Cito-toetsen: er zijn toetsen van rekenen, taal, spelling, begrijpend en 
technisch lezen, maar ook van Engels. De meeste toetsen zijn op woensdag en donderdag.  

Op dinsdag 11 juni gaat groep 8 naar Saeftinghe met de jeugdnatuurwacht. Daar is al een poosje geleden een 
aparte brief over meegegeven. Er zijn gelukkig genoeg ouders die rijden en/ of meelopen, bedankt! (Heen: ouders 
van Sanna/Nynke, Kim en Sanne; Terug ouders van Tamara, Kim en Sanne). We vertrekken rond 12.45 uur vanaf 
school. Draag oude kleren en oude sportschoenen of laarzen. Neem schone kleding, een handdoek en een vuilniszak 
mee. Neem voor onderweg in een rugzakje eten en vooral drinken mee! Ik verwacht dat we rond 17.00 uur weer 
vertrekken uit Saeftinghe en rond 17.30 uur terug zijn in Axel.  

Groep 7 heeft op 19 juni een excursie naar Braakman-Noord. Daarover komt deze week meer informatie.  

Op donderdag 20 juni houden we een klassenfeestje. Kinderen hoeven voor die dag geen eten mee te nemen en 
waarschijnlijk gaan we ’s middags met de hele klas zwemmen! Maar we moeten nog wel even de 
weersverwachting afwachten… Meer info volgt nog.  

Volgende week wordt de laatste les van dit jaar gegeven uit ‘Wonderlijk gemaakt’, we hebben het dan over 
‘homofilie’, les 6 uit de methode van groep 8. Daarin leren we begrippen rondom seksuele diversiteit en mensen die 
anders zijn te accepteren en respecteren als mens. 

Als het goed is hebben er de afgelopen tijd bij iedereen in huis plantjes te drogen gelegen voor het Herbarium. 
Uiterlijk 17 juni moet het ingeleverd worden.  

De bijbellessen gaan deze laatste periode over Pinksteren, daarbij oefenen we voor de Pinksterviering van vrijdag 
a.s.  Daarna zijn er themahoofdstukken: Ik en God, de heilige Geest; Ik en de ander, mijn naaste; Ik en de ander, 
veelkleurigheid; Ik en de schepping, God kennen. 

Groeten, Juf Tonja 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! 

 


