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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Jaaropening 
Vandaag zijn we met het team van De Sterrenpracht bij elkaar gekomen om het schooljaar samen te beginnen. We 
hebben met elkaar gezongen en geluisterd naar een lied van Sela, Gebed voor de werkdag.  
Mooi om zo met elkaar te starten en samen met onze Vader het nieuwe schooljaar te beginnen.  

 
GEBED VOOR DE WERKDAG 

Laat al mijn werk gezegend zijn 
en geef mijn arbeid zin. 

Laat in mijn huis uw vrede zijn 
en zegen mijn gezin. 

Geef mij vandaag de rust en kracht 
voor elke taak die op mij wacht. 

Dat ik mij niet voor niets vermoei; 
breng alles wat ik doe tot bloei. 

Laat al mijn werk tot zegen zijn 
voor mensen om mij heen. 

Laat in mijn hart uw vrede zijn 
en werk zelf door mij heen. 

Maak mij als zout dat smaak verspreidt. 
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt, 

tot ieder woord en elke daad 
mijn Vaders liefde tastbaar maakt. 

Laat al mijn werk geheiligd zijn, 
een dienst tot eer van U. 

Laat mij oprecht, integer zijn; 
een spiegelbeeld van U. 

Werk door uw Geest met kracht in mij, 
tot uw karakter groeit in mij. 

Voltooi het werk dat U begon, 
tot aan de dag dat Christus komt. 

 
 
 
 
 
 

Geloof in 
ontwikkeling



Nieuwjaarsreceptie en startgesprekken 
In de bijlage bij deze Sterrenkijker informatie over de nieuwjaarsreceptie en de startgesprekken. 
De startgesprekken vinden plaats in de tweede en derde schoolweek.  
Vanaf maandag 19 augustus 2019 – 18:00 uur kan er ingeschreven worden. 
 
Hoofdluiscontrole dinsdagmorgen 20 augustus 
Om de school hoofdluis vrij te houden, controleren we na iedere vakantie de kinderen op school. 
Wilt u thuis uw kind(eren) goed controleren op de aanwezigheid van luizen en/of neten? 
Als u luizen en/of neten aantreft, wilt u dit dan melden bij de leerkracht van uw kind(eren)? 
We volgen op school de gebruikelijke procedure. Bij constatering van hoofdluis op school bij uw kind(eren), nemen 
we contact met u op om uw kind(eren) op te halen en thuis te behandelen. Met elkaar hopen we er dan voor te 
zorgen dat de school hoofdluis vrij blijft. 
Het wordt zeer op prijs gesteld als u dinsdagmorgen 20 augustus vanaf 8:45 uur mee wilt helpen met controleren. 
Vele handen maken licht werk! Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

 
De scholen zijn weer begonnen 
Na de zomervakantie is het voor kinderen weer wennen om naar school te fietsen. Voor 
een deel van hen is het de eerste keer dat zij zonder begeleiding van ouders naar school 
gaan. Na de vakantie weer naar school gaan is spannend en met alle nieuwe indrukken is 
het soms lastig de aandacht er  
100% bij te houden. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de 
weg weer even wennen.  
Goed om dit weer even onder de aandacht te brengen bij de kinderen. 
 

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

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! 

 


