
 

 
  

De Sterrenkijker          2 september 2019             
nummer 1 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
            
Goed van start! 
Jezus ga ons voor 
Deze wereld door 
Elke stap en elke schrede 
Gaan we moedig met u mede 
Leid ons aan uw hand 
Naar het vaderland 
 
Inmiddels zijn we alweer begonnen aan de derde week van 
het schooljaar. In de groepen beginnen we al aardig gewend te raken. De kinderen kennen hun juf of meester 
alweer wat beter en we weten wat we aan elkaar hebben.  
We hebben een fijne en rustige start van het schooljaar kunnen maken. Met goede moed gaan we het schooljaar in 
met al het werk dat voor ons ligt. We weten ons gezegend, omdat we het niet alleen doen. Jezus gaat en ging ons 
voor! Hij is er altijd bij! Alle eer aan Hem.  
 
Personeel:  
We zijn het schooljaar gestart met twee nieuwe collega’s. Juf Marit Koster komt op maandag in groep 8 lesgeven 
en is de nieuwe Intern Begeleider van De Sterrenpracht. Zij gaat zich bezighouden met de zorg voor leerlingen op 
onze school en zal daarover ook de contacten onderhouden. Hiervoor is ze op donderdag op school aanwezig en is 
dan ambulant.  
Juf Ina Hoebeke komt iedere donderdag naar De Sterrenpracht om in de groepen muziekles te geven . Ze neemt 
meestal een hele lading aan materialen en instrumenten mee. Bij de jaaropening hebben veel ouders haar al gezien 
en gehoord, ze begeleidde toen de liederen die we zongen op piano en gitaar. Ze gaat zich bezighouden met het 
geven van muziekonderwijs en zal daarvoor ook een leerlijn gaan ontwikkelen. Ze doet dit samen met de 
vakdocenten muziek die op de LEV-WN scholen in Middelburg en Goes werken.  
 
Vacature door het vertrek van juf Sandra 
Juf Sandra Buijze gaat De Sterrenpracht met ingang van 1 oktober verlaten. Zij heeft jarenlang met veel inzet en 
betrokkenheid als onderwijsassistente op onze school gewerkt. Ze was vooral actief in de bovenbouwgroepen en 
was ook buiten de groep met een aantal kinderen aan het werk in de plusklas en in kleinere groepen.  
De afgelopen jaren heeft ze aan haar eigen ontwikkeling gewerkt en rondde ze een studie psychologie af. Er kwam 
in de zomer een nieuwe uitdaging op haar pad die heel goed bij deze studie aansluit. Ze gaat aan het werk bij de 
huisarts in Axel als praktijkondersteuner.  
Voor ons is het heel jammer dat ze ons gaat verlaten, maar we vinden het heel mooi voor Sandra dat ze een nieuwe 
uitdaging heeft gevonden!  
We hopen de vacature die door haar vertrek ontstaat snel weer in te vullen. Binnenkort wordt de advertentie 
verspreid. Wilt u die ook delen?  
 
Studiedag 12 september 

Geloof in 
ontwikkeling



Op donderdag 12 september hebben de kinderen een vrije dag. Het personeel heeft deze dag een studiedag. We 
gaan met elkaar aan de slag om de koers van onze school verder uit te werken. Hoe gaan we het onderwijs van de 
toekomst uitwerken voor de kinderen van De Sterrenpracht? Hoe kunnen we de talenten van de kinderen 
aanspreken? We hopen op een inspirerende dag!   
 
Agenda 
2-6 september     vervolg startgesprekken 
4-6 september     kamp groep 8 
10 september      GGD inloopspreekuur (14.45 uur) 
12 september      studiedag team, alle leerlingen vrij 
16 september      leerlingenraad 
17 september      ontruimingsoefening 
20 september      Bevrijdingsfeest Axel (groep 8) 
27 september      maandsluiting groep 3/4 
7 oktober             Sterrenkijker oktober 
25 oktober           open morgen voor ouders van nieuwe leerlingen 
 
Weekliederen     U vindt deze liederen op de liedlijst      
2 september:       ps.18:1 
9 september        opwekking 263 
16 september      ps 25:2 (NB) 
23 september      opwekking 174 
30 september      ps 32:1 
 
Nieuwe leerlingen 
Na de zomervakantie hebben we weer een behoorlijk aantal nieuwe leerlingen op De Sterrenpracht mogen 
verwelkomen: in groep 3/4 Feline,  in groep 6/7 Quinten  en Sara. 
In de kleutergroep stroomden 8 kleuters in: Manuel, Skye, Elynn, Rhode, Yinthe, Xander, Lucas en Kees. In 
september komt daar ook Milan nog  bij. Allemaal van harte welkom en we hopen dat jullie met jullie ouders een 
hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben! 
 
Jarigen september 
1 september         Sven                             groep 8  
4 september         Nina                             groep 3/4 
7 september         Ashira                          groep 3/4 
8 september         Marinthe                      groep 8 
11 september      Katelynn                       groep 1/2 
12 september      Quinten                         groep 8              
20 september      Joas                               groep 1/2 
20 september      Mischa                          groep 3/4 
25 september      Lisanne                         groep 3/4 
26 september      Naomi                           groep 4/5 
2 oktober             Steven                           groep 6/7 
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                           Hart voor alle kinderen   
 
 
 
 
 
  



Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
Inmiddels zijn we het schooljaar met frisse moed gestart. We hebben uitgebreid kennisgemaakt met elkaar en met 
de juffen. We hebben een nieuwe kalender gemaakt en mooie verjaardagscadeautjes voor wanneer we jarig zijn.   
 
Nieuw materialen. 
Een nieuw jaar en ook mooie nieuwe materialen. We hebben voor in de klas een nieuwe Kapladoos.  
 
Letters. 
Afgelopen week zijn we begonnen om de letters te leren. We zijn begonnen bij de letter S van sport.  
De kinderen zullen regelmatig opdrachtjes mee naar huis krijgen. Op deze manier is het thuis leuk en leerzaam om 
te ervaren waar we op school mee bezig zijn! 
 
Gym 
De gymlessen zijn dit jaar meestal op dinsdag. Veel kinderen hebben al gymschoenen meegenomen naar school. 
De schoenen hangen we in een tasje (met naam erop) aan ons ‘gymschoenenrek.’  
 
Muziek. 
Dit jaar hebben wij een echte muziekjuf in de klas, Juf Ina. Zij komt elke donderdagochtend een muziekles geven 
van een half uur.  
 
Rapporten 
We hebben al veel rapporten gekregen van kinderen die hem nog thuis hadden. Wilt u hem terug inleveren als hij 
nog thuis ligt?  
 
Leuk nieuws 
Juf Mathilde vertelde de klas dat ze zwanger is. Wat waren de kinderen van groep 1c/2 enthousiast! Juf vertelde 
dat ze ook wel erg benieuwd was of er nu een jongetje of een meisje in haar buik groeide. Een van de kinderen 
reageerde daarop: ‘ik denk dat het wel een meisje wordt, want jij bent zelf ook een meisje.’   
 
Stagiaires.  
Binnenkort komen er weer stagiaires in de klas. Hier volgt nog informatie over. Zij komen stage lopen op een 
donderdag en vrijdag in de groep 1/2c.  
 
Kinderboekenweek  
In oktober doen we mee met de Kinderboekenweek. We zullen deze week afsluiten met een kijkavond van 18.30-
19.30 uur. Noteert u donderdag 10 oktober alvast in uw agenda! 
Nieuw thema 
Wij zijn afgelopen week al begonnen met het thema sport en zullen daar de komende 3 weken nog aan werken. 
Met dit thema willen wij de kinderen leren dat sport en bewegen gezond is voor je lichaam. Dat ze leren omgaan 
met winnen en verliezen. Soms win je en soms verlies je. Je probeert vol te houden, geeft niet op, je gaat ervoor! 
En we besteden aandacht aan verschillende sporten die de kinderen zelf uitoefenen. 
Vorige week heeft groep 1c/2 tijdens de start van dit thema al een voetbaltraining gehad en een turnles. Als 
afsluiting van het thema gaan we een hardloopwedstrijd houden met meester Lizo.  
 
Bijbelvertellingen. 
De Bijbelvertellingen gaan de komende weken over: 

- Hoofdstuk 3: De eerste koning (Saul moet wachten op Samuël, Koning Saul luistert niet naar God, David 
gezalfde) 

- Hoofdstuk 4: David (David bij Saul in het paleis, Goliath spot met Israël, David moet vluchten, maar Jonatan 
blijft zijn vriend) 

- Hoofdstuk 5: Saul en David (Koning Saul zoekt David, David en de mantel van Saul, David en de speer en 
waterkruik van Saul) 

- Hoofdstuk 6: Koning David (David wordt koning, Inname van Jeruzalem, De ark naar Jeruzalem) 
 
Nieuw op school.  



In de zomervakantie zijn er veel kinderen jarig geweest en nu bij ons in de groep gekomen. We heten Milan, Kees, 
Lucas, Xander, Yinthe, Rhodé, Elynn, Skye en Manuel van harte welkom bij ons op school. Veel plezier! 
 
Groep 3/4a 
We zijn  de eerste weken na de vakantie  gestart met een groep enthousiaste kinderen. De kinderen van groep 3 
hadden heel veel zin om te leren lezen en de kinderen van groep 4 keken uit naar hun nieuwe reken- en taalboek. 
Ook de juffen hadden er weer erg veel zin in toen ze al die enthousiaste kinderen zagen. We hebben de eerste 
week veel tijd genomen om elkaar goed te leren kennen. Dit deden we d.m.v. opdrachten en allerlei spelletjes 

Groep 3: Groep 3 heeft al een begin gemaakt met het leren lezen. Van de letters die we geleerd hebben kunnen we 
best al veel woorden maken. Deze week krijgen de kinderen hun eerste woordjeslijst mee naar huis. Als u thuis 
probeert om elke dag even 5 minuutjes te oefenen, dan zult u merken dat door het vele oefenen het lezen steeds 
meer vanzelf gaat. Natuurlijk oefenen we op school ook heel vaak.  Het is leuk om er even echt voor te gaan zitten 
en er even iets gezelligs van te maken, dan zien kinderen misschien wel uit om even te laten zien wat ze al kunnen. 
Maak er  geen strijd van, lezen moet leuk zijn en als ze er tegenop gaan zien kan het juist tegengesteld werken. Aan 
het eind van elke kern van het lezen toetsen we hoeveel woordjes de kinderen in 1 minuut kunnen lezen 

Groep 4: We hebben een nieuw  schrift voor Taal en voor Spelling. Elke dag moet daarin gewerkt worden dus dat is 
in het begin best wel een opgave. Toch vinden ze het wel leuk om te doen, want het is een hele andere manier van 
werken dan in groep 3. Rekenen gaat veel over het plaatsen van de getallen in het honderdveld en het 
automatiseren van de sommen van 1-10. 

Met Tom( werken over een thema) werken we nu over : “Wie ben ik”. Daar maken we opdrachten mee. Dinsdags 
werken we in  een themaboek en donderdags werken we aan de opdrachten. De andere kinderen van groep 4 van 
meester Dolf doen ook met ons mee. 

Dinsdagmorgen en Vrijdagmorgen van 8.45 – 9.15 uur,  lezen we in groepjes. Op dit moment  met de kinderen van 
groep 4, maar straks ook met de kinderen van groep 3. Zijn er ouders, opa’s of oma’s , ooms of tantes, die het leuk 
vinden om met een groepje van 4 kinderen te lezen? 

De Bijbelverhalen gaan deze en volgende week over Noach en over Abraham. We leren gez. 161:1 

Groeten, juf Ella, juf Suzanne, juf Aafke 

Groep 4b/5 
Dag allemaal, 

Wanneer ik dit schrijf zitten we midden in de startgesprekken. Van een aantal ouders heb ik niets gehoord bij de 
inschrijving. Wilt u hiervoor contact opnemen? Dit kan via Parro. Op de gesprekken die gevoerd zijn, kijk ik met veel 
voldoening terug. Het is goed om aan het begin van het jaar samen afspraken te maken over het wel en wee van 
uw kind. 

Uit de Bijbel ben ik begonnen met de lessen van groep 4. Week 1 en 2 zijn afgerond. (Samuel) We gaan nu verder 
met week 3 en 4 over koning Saul. Wilt u mee leven en kijken? Dat kan.  
Via www.bijbelonderwijs kunt u als ouders de bijbehorende website bezoeken. 

De 1e weken stonden in het teken van veel herhalen van de stof van groep 4 en 5. Dit geldt met name voor de 
lessen rekenen, taal en spelling. Vanaf deze week gaan we er serieus tegen aan. Groep 5 gaat de tafels veel 
herhalen. We hebben samen gemerkt dat dit nodig is. 

Groep 5 is al goed gewend aan het werken met de tablets. We kunnen er lekker veel op oefenen. 

Met het thema gaat groep 4 de lessen volgen bij juf Ella en juf Suzanne. Groep 5 werkt aan eigen taken bij 
ondergetekende. We werkten over bessen en zaden en de verspreiding hiervan. Deze week en de volgende werken 
we over dieren. Waar leven ze? Hoe leven ze? 

De klas krijgt al een mooie aankleding. De ramen worden beplakt met mooie luchtballonnen. 



Zoals u weet is er op de dinsdag gymnastiek. De komende weken staat het schooljudo centraal. Zorgt u voor 
(schone) gymkleren? 

Tot zover de berichten. Mocht u vragen enz. hebben over uw kind laat het dan weten. Ik help u graag. 

Vriendelijke groeten, Dolf Spakman 

Groep 6/7 
Na zes weken vakantie was het weer tijd om naar school te gaan! Inmiddels zitten we alweer twee weken in groep 
6/7. Er zitten 29 kinderen in onze groep, 12 in groep 6 en 17 in groep 7. De eerste dagen zijn we rustig begonnen 
met kennismakingsspelletjes en herhalingslessen van verschillende vakken. Er wordt heel hard gewerkt (ondanks de 
warmte in de afgelopen week)! We leren veel nieuwe dingen, zoals Engels praten, topo maken en leren, 
Nieuwsbegrip op de Chromebooks, Holmwoods enzovoort. We leren elkaar steeds beter kennen en zijn al aardig 
gewend.  
We hebben startgesprekken met de juffen waardoor we elkaar nog beter leren kennen en weten waar we dit 
schooljaar aan willen gaan werken.  
 
Met thema is juf Rianne met aardrijkskunde begonnen. Het gaat over verschillende soorten kaarten, bijvoorbeeld 
een routekaart. Ook gaan we het hebben over een metropool.  Juf Tonja is gestart met een thema natuur en 
techniek, namelijk Je eigen huis.  
De komende drie weken doen we mee met schooljudo. Dit wordt gegeven door een judoleraar.  
Op vrijdag 20 september gaat groep 7 het interactieve spel Democracity in het gemeentehuis van Terneuzen 
spelen. Ze maken kennis met democratische besluitvorming bij het samen bouwen van een stad. Over het vervoer 
krijgt u binnenkort informatie. Juf Tamara geeft deze morgen les aan groep 6. 
Tijdens de lessen kunstzinnige vorming hebben we hippe slippers ontworpen die we deze week gaan afmaken. Ze 
zien er fleurig uit. 
Dinsdag 3 september hebben we een workshop van het cultuurmenu. Dit gaat over acteren.  
Elke week kiezen we een Ster van de week die elke dag een compliment van de klas krijgt. Koen is de Ster van deze 
week. 
De Bijbelverhalen gaan deze weken over Saul en David.  
 
Hierna volgt informatie over een aantal vakken:  
Groep 6  
*rekenen: +, -, x en : sommen herhalen. Welke strategieën kon ik ook al weer allemaal gebruiken? De volgorde van 
de lengtematen, verhoudingstabellen maken en digitale tijd.  
*spelling: woorden die eindigen met - lijk/-ig. Je hoort een u, maar schrijft die niet. Woorden met kort of lange 
klank. Als je een lange klank hoort: mo-len, dan schrijf je er maar 1. Hoor je een korte klank: mo-llen, dan schrijf je er 
2.  
*Taal: we leren het gezegde, alle werkwoorden in een zin. We herhalen het onderwerp en de persoonsvorm. Ook 
hebben we het over onze mening en daarbij een argument geven.  
*Topo: we zijn begonnen in ons werkboek met de provincie Overijssel.  Binnenkort hebben we de toets en moeten 
we uit ons hoofd weten waar wat ligt.  
*Engels: Iemand omschrijven: bv. kleur haar, welke kleren etc.  
 
Groep 7  
*rekenen: +, -, x en : sommen herhalen. Ook komen de breuken, kommagetallen en maten weer aan bod.  
*spelling: natuurlijk gaan we verder met de werkwoorden. Persoonsvorm in de verleden tijd, wanneer schrijf je 
te/ten of de/den. Woorden met ‘s. Als aan het eind van een woord een klinker, een lange klank heeft, dan schrijf je 
het in het meervoud met ‘s.  
*Taal: we herhalen de persoonsvorm en het gezegde. Ook moeten we een kort verhaal schrijven. Dat is moeilijker 
dan het lijkt…  
* Topo: we zijn begonnen met Europa. We hebben een blad ingevuld met alle landen. Deze moeten leren. Daarna 
gaan we landen met hun steden apart leren.  
*Engels: Iemand omschrijven: bv. kleur haar, welke kleren etc.  
 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken  



Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) Woensdag 11 
september Topo: 6 - Overijssel. 7 - Europa  
Groep 7  
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
Het huiswerk staat ook op de website van de school. 
 
We hopen op een fijn, gezellig en leerzaam schooljaar! 
Vriendelijke groeten, juf Rianne en juf Tonja 
 
Groep 8 
De eerste Sterrenkijker van het nieuwe schooljaar. We zijn goed van start gegaan, na 2 weken zitten we al lekker in 
het ritme. Met al heel wat leerlingen zijn samen met hun ouders startgesprekken geweest. Zo kennen we elkaar 
(weer) wat beter en weten we waar we aan moeten gaan werken.  
 
Voor groep 8 is dit een bijzonder jaar, met al heel snel een bijzondere activiteit! Over twee dagen gaan we immers 
al op kamp! Vorige week is hierover informatie mee naar huis gegeven.  
Daarna wordt er bij groep 8 de entreetoets afgenomen. Hierbij zit een intelligentietoets, die de leerlingen afgelopen 
donderdag al maakten. Ook hierover is een informatiefolder mee naar huis gegeven. 
Bij rekenen en taal hebben we de draad na de vakantie weer opgepakt en ook met het eerste thema zijn we 
begonnen, ‘De Gouden eeuw’.  
Verder genieten we van het voetballen tussen de middag!  
We hopen met elkaar op een gezellig, onvergetelijk en natuurlijk leerzaam jaar! 
 
Op vrijdag 20 september hebben we een bijzondere dag. De kinderen van groep 8 vieren dan met de groepen 8 van 
alle andere Axelse scholen 75 jaar bevrijding! We worden die dag opgehaald met historische legervoertuigen, 
waarna een rondrit volgt en een bezoek aan Oorlogsmuseum Gdynia. Tussen de middag krijgen de kinderen en 
begeleiders frietjes met een snack en limonade. Na de herdenking aan het Pools Kruis worden de kinderen dan 
weer naar school teruggebracht.  
 
Op maandag geeft juf Marit les aan de groep en op de andere dagen juf Esther. 
Groep 8 heeft voor elke week maakhuiswerk:  
Voor de woensdag spelling en voor de donderdag rekenen.  
Voor vrijdag moet er Holmwoods (Engels) gemaakt worden: Elke keer moeten 2 opdrachten gemaakt worden (een 
luister- en een leesopdracht). Uiteraard is er ook leerwerk. Het eerste leerwerk (Engels en de Bijbelboeken) is al 
overhoord inmiddels.  
Alles wordt genoteerd in een agenda. De agenda moet elke dag mee naar school worden genomen! Het huiswerk 
staat ook op de website van de school.  
Onze gymdag is de dinsdag. We zijn vorige week begonnen met judolessen. Ook de komende 3 lessen hebben we 
nog judo. 

Vriendelijke groeten,  

Juf Esther en juf Marit 

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! 

 


