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Jezus, ga ons voor, 
deze wereld door 

en U volgend op Uw schreden, 
gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan Uw hand, 
naar het vaderland. 

 Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Vakantie!  
Vrijdag sluiten we met elkaar het schooljaar af. Als we terugkijken mogen we dankbaar zijn voor veel zegeningen. We 
hebben een goed jaar gehad op school waarin heel hard is gewerkt door kinderen, team en ouders.  
Dank voor al jullie inzet en betrokkenheid! 
We hebben een lange vakantie voor de boeg. Tijd om uit te rusten en tijd te nemen voor andere dingen. We nemen 
afscheid van elkaar, van de juf of de meester. We wensen iedereen een goede zomer toe en hopen jullie na de 
zomervakantie weer te ontmoeten! 
Voor de kinderen van groep 8 is het een bijzonder afscheid. Zij gaan na de zomervakantie naar hun nieuwe school. 
Een grote stap, een nieuwe omgeving, nieuwe klasgenoten, nieuwe leraren, andere lessen. Gelukkig verandert niet 
alles: Onze Hemelse Vader gaat met jullie mee, Hij is er altijd, je bent nooit alleen, Hij is altijd om je heen. Over Hem 
hebben jullie op De Sterrenpracht iedere dag gehoord. We wensen jullie veel zegen toe op jullie nieuwe school! 
  
Personeel 
We zijn blij om te melden dat juf Marjolein op dit moment weer volledig beter is gemeld. Zij heeft een lange periode 
van ziek zijn achter de rug en heeft de afgelopen maanden haar werkzaamheden stap voor stap opgepakt. Samen 
met juf Marjolein zijn we daar dankbaar voor. 
Op De Sterrenpracht nemen we dan ook afscheid van juf Cora Verstraten. Bedankt juf Cora voor al het werk wat er is 
gedaan bij de kleuters. Juf Cora blijft nog wel bij LEV-WN werken, op De Wingerd zal zij, net als dit jaar, na de 
zomervakantie inzetbaar zijn voor onderwijsassistentie. 
 
Muzieklessen 
De overheid heeft vorig jaar middelen beschikbaar gesteld om de werkdruk voor leraren te verminderen. We hebben 
die middelen gebruikt om een vakdocent voor bewegingsonderwijs te benoemen en een extra groep gevormd (om 
de groepen niet te groot te laten worden). Dit jaar zijn er opnieuw extra middelen beschikbaar gesteld. In het team 
hebben we de inzet van vorig jaar geëvalueerd en hebben we besloten om voor dit jaar met een extra vakdocent 
muziekonderwijs te gaan werken.  
We zijn blij dat we Ina Hoebeke hiervoor bereid hebben gevonden. Ina heeft al een paar keer ingevallen op onze 
school en met haar gitaar heeft ze haar muzikale kwaliteiten al aan ons laten zien! Ze komt na de zomervakantie op 
donderdag muziekonderwijs geven en zal in iedere groep ingezet worden.  
Ina van harte welkom, heel fijn dat je ons team komt versterken!  
 

Geloof in 
ontwikkeling



Plannen 
Volgend schooljaar gaan we met het team nadenken hoe we ons onderwijs nog meer kindgericht kunnen maken. 
Nog meer willen we kijken hoe we uw kind kunnen helpen zich te ontwikkelen op de manier die het beste passend is. 
Daarnaast willen we meer aandacht gaan geven aan de eigen talenten van kinderen en hoe we de kinderen in de 
lessen nog meer taakgericht en betrokken kunnen houden.  
Daar gaan we nascholing voor volgen en zijn een aantal studiedagen ingepland.  
Voor de agenda alvast: donderdag 12 september 2019; dinsdag 19 november 2019; dinsdagmiddag 17 maart 2020 en 
maandag 4 mei 2020 zijn de kinderen vrij! 
  
Studiemiddag 17 maart 
Op dinsdag 17 maart 2020 staat het jaarlijkse bezoek van ons bestuur op het programma. De kinderen hebben deze 
dag alleen ’s morgens school. De middag is een studiemiddag voor het team. De kinderen hebben die middag vrij. 
Voor de volledigheid ook nog opnieuw het vakantierooster voor 2019-2020.  
Let op: de meivakantie duurt tot en met dinsdag 5 mei 2020! 

 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Schoonmaak 
Wat fijn dat ouders ons helpen om de school schoon te maken. Net even een extra actie buitenom de ‘gewone’ 
schoolschoonmaak. Heel veel dank voor jullie inzet daarvoor! We hopen dat u dat wilt blijven doen. En ook hier geldt 
dat het fijn is als vele handen licht werk maken. Het gebeurt weleens dat er niet zoveel mensen zijn, en dat is 
jammer. Laten we samen voor onze school blijven gaan. 
 
Agenda               Link naar de agenda 
1 juli                    Studiedag: alle leerlingen vrij 
                             Sterrenkijker juli 
2 juli                    Afscheidsavond groep 8 
4 juli                    Wisselmorgen 
5 juli                    Zomervakantie 12.00 uur 
19 augustus       Eerste schooldag met jaaropening en          
                             Nieuwjaarsreceptie (08.45 uur) 
 

Weeklied 
1 juli                 Ballonnenlied  
U vindt dit lied op de liedlijst  
 
 
 
 
 

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 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 
Studiedag Donderdag 12 september 2019  
Studiedag Dinsdag 19 november 2019  
Studiemiddag Dinsdagmiddag 17 maart 2020  



Jarigen in juli/augustus 
6 juli                 Jasper de Putter               groep 4/5 
                          Juf Tonja 
7 juli                 Alisha Slager                     groep 1/2 
16 juli               Mouna Zerrout                groep 0/1 
17 juli               Debora Goossen              groep 6/7 
30 juli               Hanna Harmannij            groep 3/4 
4 augustus      Jolien Hamelink                groep 4/5 
6 augustus      Remy Langendoen           groep 3/4 
11 augustus    Fajah Zerrout                    groep 3/4 
12 augustus    juf Sandra 
13 augustus    Stefan de Braal                 groep 7/8 
14 augustus    Timon Geluk                      groep 7/8 
18 augustus    Joel Ephraïm                      groep 6/7 
                         Sanne Kalisvaart                groep 0/1 
19 augustus    Joanne Deurwaarder        groep 4/5 
                         Floris Leeflang                    groep 6/7 
20 augustus   Mats Kalisvaart                   groep 0/1 
                         Jort Pijpelink                       groep 6/7 
21 augustus   Robin de Putter                  groep 3/4 
24 augustus   Yorrit Deurwaarder            groep 6/7 
26 augustus   Anais Lensen                       groep 1/2 
 
 
 

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

 
 

Algemeen 
Buddy’s 
Een poosje geleden werd er gevraagd of er mensen waren die zich op wilden geven als Buddy. Dit zou betekenen dat 
je aan toekomstige/nieuwe ouders van de school zou vragen of ze het fijn vinden om aan iemand gekoppeld te 
worden die hen wat meer wegwijs in de school kan maken. Er hebben zich vier Buddy’s opgegeven. Ze worden aan 
nieuwe ouders (die dit ook willen) gekoppeld en kunnen zo met elkaar over van alles wat de school aangaat een 
gesprekje voeren. Ook met vragen kunnen ze bij hen terecht. We gaan kijken of hier veel animo voor is en hoe het 
bevalt om op deze manier te integreren in de school.  
De Buddy’s zijn: Anita Geluk, Caroline Jansen, Marja Lensen en Monica Epfraïm. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
De laatste sterrenkijker van het jaar! Wat een gezellige maand hebben we achter de rug.  
Vorige week dinsdag kwamen er twee studenten van het CIOS. Zij hadden voor ons een spelletjes ochtend 
georganiseerd. Als afsluiting kregen de kinderen en medaille en een lekker ijsje.  
 
Met het warme weer hebben we regelmatig een ijsje gegeten en lekker gespetterd.  
 
Het schoolreisje was ook weer een succes! Ouders, nogmaals heel erg bedankt voor jullie hulp.  
 
Morgen gaan we naar de Halle om de musical van groep 8 te kijken. In de groep 1/2 neemt juf Saskia deze dag ook 
afscheid.  
 
Donderdag mogen de kinderen al in hun nieuwe klas gaan kijken en worden weer verwend met een ijsje van groep 8.  
 
Vrijdagochtend, de laatste ochtend voor de vakantie. Deze ochtend zorgen de juffen voor wat eten en drinken, dus 
de kinderen hoeven geen tas mee te nemen!  
 
Wij willen jullie heel erg bedanken voor het gezellige jaar en wensen jullie een heel fijne vakantie! Tot 19 augustus!  
 
Groep 3/4a 
En zo is dan toch ineens weer de laatste schoolweek aangebroken. We hebben de laatste weken veel leuke dingen 
gedaan. We hebben schoolreis gehad, museumbezoek, imker in de klas, cultuur menu op school over “raar is leuk”! 
Leuk is ook dat u dit via de PARRO allemaal mee kreeg en zo een beetje kon meegenieten. 
De werkboekjes van rekenen en lezen zijn nu bijna uit en de kinderen mogen er nu zelfstandig in werken. Als ze 
begeleiding nodig hebben komt de juf even helpen of vragen ze het aan elkaar.  
Vorige week hebben we geoefend voor de maandsluiting en dat vonden we heel leuk om te doen. De kinderen in 
deze groep kunnen lekker zingen en hebben daar ook plezier in.  
Alle kinderen in de groep gaan over naar een andere groep.  De kinderen van groep 4 gaan naar meester Dolf en ook 
van 6 kinderen van groep 3 gaan we afscheid nemen, want die gaan ook naar de groep van meester Dolf. We gaan ze 
echt wel missen, want het was een leuke groep kinderen die heel goed met elkaar konden omgaan en bijna of nooit 
ruzie maakten.  Micaela, gaat onze groep en school ook verlaten, zij gaat naar een andere school in Terneuzen. Veel 
plezier daar Micaela, we zullen je missen hier op school.  Het is goed om ook in de vakantie nog eens te lezen met uw 
kinderen, want anders zakt het na 6 weken best wel wat weg. Rest ons nog u een fijne vakantie toe te wensen en u 
te danken voor de fijne samenwerking dit jaar. 
Groeten, Ella, Suzanne en Aafke 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
Alweer de laatste Sterrenkijker en het aandeel van groep 4b/5. 
Terugkijkend zijn er veel dingen om in herinnering te brengen. Ik wil er een paar noemen. 
Allereerst natuurlijk de bijbellessen die gegeven zijn. De lof- en dankliederen die we voor God In de hemel zongen en 
de gesprekken die erover gehouden werden. Mooi allemaal. 
Verder de thema’s die behandeld zijn. Voor groep 4 soms best wel lastig, maar met aanpassingen en gehouden 
excursies toch goed begrepen en onthouden. Want wanneer je tijdens de schoolreis opmerkingen hoort over 
verkeersknooppunten, waterwegen enz., dan weet je dat de kinderen met andere ogen naar Gods mooie wereld 
hebben leren kijken. 
Terugdenkend wil ik ook al het andere werk noemen dat in de klas is gedaan. Rekenen, taal en spelling, begrijpend 
lezen enz. we kwamen allemaal stappen verder, en gezien de uitslagen van de Cito-toetsen mogen we als groep 



spreken over mooie resultaten. Wanneer er aanleiding toe is, wordt (uiteraard) op individueel niveau na de 
zomervakantie lekker verder gewerkt aan de ontwikkeling van uw kind. Na de zomervakantie zullen we elkaar dan 
ook weer ontmoeten om hierover door te praten. 
Daarmee kom ik op een volgend punt. Terugziend op het afgelopen jaar zijn er ook veel gesprekken gevoerd over uw 
kind samen met u, samen met uw kind. Ik zag al deze gesprekken gebeuren in een stuk openheid waar ik u als 
ouders/verzorgers voor wil bedanken. Contact en samenwerking lieten zo zien dat we samen het beste voor uw kind 
zoeken. 
Hierbij wil ik alle ouders dan ook hartelijk bedanken voor uw inzet (Bijvoorbeeld rijden voor een excursie, uw kind 
helpen bij een huiswerkopdracht enz.) 
De kinderen van groep 5 zal ik volgend schooljaar niet meer in de klas hebben. De meeste van hen heb ik twee jaar 
lang mogen begeleiden. Het waren twee mooie jaren. De kinderen van groep 4 komen volgend schooljaar als 1 groep 
weer terug. Dat is een mooie gedachte. Ze zijn dan met recht en trots groep 5. Tegelijk zullen we ook een deel van 
groep 4 mogen verwelkomen. Ik zie ernaar uit, maar eerst VAKANTIE! 
Tot dan. 
 
Groep 6/7a 
Wauw en toen was het ineens de laatste schoolweek van het schooljaar. Wat is het snel gegaan en wat hebben we 
veel gedaan! Veel leuke, leerzame, moeilijke, spannende en soms minder leuke dingen.  
De rapporten hebben we vrijdag mee naar huis gekregen, dus daarin kon u zien hoe hard we gewerkt hebben.  
De Cito resultaten zijn verwerkt in het rapport, maar u kunt ze ook bekijken via ParnasSys.  
 
Vorige week was het nog even een heel warme week, maar gelukkig hadden we bijna al onze methodes uit dus 
konden we het rustig aan doen.  
Met gym mochten we lekker waterspelletjes doen! Heerlijk.  
 
Vrijdag 14 juni zijn we op schoolreis geweest en dat was erg leuk! We hadden goed weer en het was gezellig!  
Woensdag 19 juni is groep 7 met de Jeugdnatuurwacht een middag naar de Braakman geweest. We hebben daar 
verschillende dingen gedaan: natuurschatten gezocht, broodjes gebakken en touwtrekken.  
We volgden nog een les Cultuurmenu Feesten is een kunst. We kregen veel interessante informatie over een aantal 
schilderijen en beelden die met vrijheid te maken hebben. 
Komende week staat nog op het programma: dinsdagmiddag de musical van groep 8, woensdag de uitvoeringen van 
thema: de Opstand en klein afscheidsfeestje, laatste dag met juf Rianne, donderdag de wisselmorgen en vrijdag de 
jaarsluiting vanaf 11.00 uur.  
Donderdag viert juf Tonja haar verjaardag. De kinderen hoeven die dag geen pauzehap (voor de kleine pauze om 
10.15 uur) mee te nemen. 
 
De schoolvakken, waaronder thema, hebben we allemaal afgerond. 
Juf Tonja heeft gewerkt over de thema’s Leven in lucht (natuur) en Beroepen in groepen (aardrijkskunde). 
Juf Rianne heeft nog twee lessen natuur gegeven over planten-, vlees- en alleseters en de voedselketens.  
 
 
De Bijbelverhalen gingen vorige week over het thema bidden en deze week over het thema danken. 
We kunnen de Here God zeker danken voor het afgelopen schooljaar! We hebben alles van Hem ontvangen en 
gekregen.  
 
We willen u ook bedanken voor de fijne samenwerking, gesprekken en contacten.  
Een hele fijne vakantie en we hopen jullie allemaal weer te zien bij de jaaropening op 19 augustus!  
 
Hartelijke groeten, 
juf Rianne en juf Tonja 
 
 
 



Groep 7b/ 8 
De laatste weken van school zaten vol met bijzondere activiteiten. Groep 8 ging naar Saeftinghe en ze hebben er 
genoten! Heerlijk in de modder glijden! Groep 7 ging naar Braakman-Noord en op schoolreis! We hadden een 
klassenfeestje, waarbij we naar het bos en naar het zwembad zijn geweest. En groep 8 had een gezellig 
afscheidsfeestje! 

Groep 7 had ook nog een toetsperiode, daarbij is goed en geconcentreerd gewerkt. Ze mogen trots zijn op hun 
resultaten!  

Vorige week hebben we vooral genoten van het heerlijke weer. Heel hard werken doen we niet meer, de boeken zijn 
ver uit en ook de meeste toetsen zijn gedaan. Ook toen zijn we nog lekker een keer wezen zwemmen! 

Groep 8 heeft vorige week eigenlijk de laatste werkweek al gehad. Vrijdag is alles opgeruimd en meegegeven naar 
huis.  

Dinsdagochtend worden de kinderen van groep 8 om 08.45 uur bij de Halle verwacht voor een lange, intensieve 
maar ook vast superleuke dag! Ze gaan vast zorgen voor een schitterende afscheidsavond. We hebben we zin in! 
Woensdag mogen ze lekker uitslapen, want pas donderdagochtend wordt iedereen weer op school verwacht om 
09.20 uur, want dan nemen ze in een uurtje afscheid van de school. Daarna begint voor groep 8 de zomervakantie! 

Tot slot: alle kinderen (en ouders) hartelijk bedankt voor alles wat jullie dit jaar hebben gedaan. Het was fijn om jullie 
in de klas te hebben. Allemaal alvast een hele fijne vakantie toegewenst!  
En groep 7; tot na de vakantie, dan gaan we in groep 8 gewoon verder! 

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.desterrenpracht-levwn.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! 

 


