
 

 
  

De Sterrenkijker             7 oktober 2019               nummer 2 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Herfstvakantie 
In de natuur is het al goed te merken: de herfst is begonnen. Het gaat meer waaien, regenen en buiten (en soms ook 
binnen) de school is het bijna stormachtig.  
Over iets meer dan een week begint de herfstvakantie. Tijd om even bij te komen, om rustig te worden en te 
genieten van de schoonheid die God ons in de natuur geeft. 
 
Studiedag 
Op 12 september hadden de kinderen vrij en hadden we met het team een studiedag. We hebben onder leiding van 
een extern begeleider verder nagedacht over onze schoolontwikkeling. In onze schoolontwikkeling staan dit jaar  
drie ontwikkelpunten centraal:  

• Hoe kunnen we nog meer kindgericht gaan werken?  
• Het ontwikkelen van activerende werkvormen in ons onderwijs  
• Aandacht geven aan brede talentontwikkeling van kinderen.  

In het ochtendgedeelte van de studiedag hebben we samen nagedacht over Kindgericht werken, over onze visie 
daarop en hoe we hier een beweging in willen gaan maken. Tijdens het middagprogramma hadden we een gezellige 
teamactiviteit.  
 
Startrapport 
Vrijdag a.s. krijgen alle leerlingen hun startrapport, een eenvoudig rapport n.a.v. de resultaten/ observaties van de 
eerste periode. Er zijn geen gesprekken gepland, omdat er net vorige maand startgesprekken zijn geweest, maar 
mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de leerkrachten.  
 
Leerlingenraad 
Na de zomervakantie zijn we weer gestart met de leerlingenraad. Omdat die pas in de loop van vorig jaar is gestart 
hebben we ervoor gekozen om nog met dezelfde bezetting door te blijven gaan. Alleen uit groep 5 is een nieuwe 
vertegenwoordiging gekomen, omdat je vanaf die groep in de leerlingenraad mee kan praten. We praten over de 
school en over het plein. Er komen een hoop ideeën en suggesties vanuit de groepen in de leerlingenraad. Er zitten 
prachtige ideeën bij. Per geval bekijken we wat de mogelijkheden zijn om hiermee verder te gaan. Erg leuk om met 
deze groep kinderen in gesprek te zijn over school! 
 
Kinderboekenweek  
Op donderdag 10 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een kijkavond in de klassen. (Groot)ouders, 
broers, zussen en andere bekenden zijn van harte welkom om tussen 18.30 en 19.30 uur in alle klassen te komen 
kijken. Op deze avond kunt u in de hal ook kinderboeken kopen bij een boekentafel van de Bruna. Als school krijgen 
we een deel van de opbrengst van de verkochte boeken. U kunt alleen contant betalen.   
We zien u graag donderdag!  
 

Geloof in 
ontwikkeling



Beleid  mobiel/ tablet leerlingen  
N.a.v. een vraag van een ouder, hier voor de duidelijkheid het beleid wat we op school hanteren voor het gebruik van 
een eigen mobiel/ tablet door leerlingen.  
Leerlingen mogen een tablet/ mobiel meenemen, maar deze mag onder schooltijd en ook in de pauzes niet gebruikt 
worden. Het kan namelijk zo zijn dat leerlingen er een bij zich hebben voor de reis van en naar school. Op school 
dient de mobiel uit te staan. Dit beleid hanteren we al ruim een jaar.  
 
Verzamelfactuur schooljaar 2019-2020 
Deze week ontvangt u een e-mail van WIS-Collect om de verzamelfactuur schooljaar 2019-2020 te betalen. Vorig jaar 
is dit nieuwe betaalsysteem in gebruik genomen en ook dit jaar worden de verzamelfacturen op deze manier 
verstuurd. 
Wilt u even goed controleren of voor u de juiste factuur is opgemaakt?  
Bedragen die dit schooljaar in rekening worden gebracht zijn: 

• Bestuursbijdrage LEV-WN: €35,00  
• Ouderbijdrage De Sterrenpracht: €40,00 per kind  
• TSO bijdrage:  €15,00 per kind, max. €60,00 per gezin (4 of meer kinderen op school) 

Afkoop TSO: Als u heeft aangegeven de TSO af te kopen, dan wordt er nog €100,00 extra in rekening gebracht. 
Mochten er vragen zijn n.a.v. deze verzamelfactuur, dan kan u contact opnemen met de administratie, 
Anneke de Ruiter – de Vogel @ administratiesterrenpracht@levwn.nl 
 
Open morgen 25 oktober 2019 
Vrijdag 25 oktober is er weer een open morgen voor nieuwe ouders, die met hun 3-jarige peuter van harte welkom 
zijn op school. Als u zelf een volgend kind wil aanmelden, dan kunt u een inschrijfformulier bij de administratie halen. 
Fijn als u tijdig aanmeldt, dan kunnen we samen de start van uw kind goed voorbereiden! Fijn dat ouders onze 
ambassadeurs zijn en met het team werken aan een sterke school met een duidelijke christelijke identiteit! 
 
Agenda 
8 oktober             spreekuur GGD op school 14.45 -15.45 uur 
10 oktober           inloop-uur n.a.v. Kinderboekenweek 
11 oktober           startrapport mee naar huis 
14-18 oktober     herfstvakantie 
21 oktober           luizencontrole 
25 oktober           open morgen voor ouders van nieuwe leerlingen 
                               (09.00-10.30) 
1 november         maandsluiting groep 1-2 
4 november         Sterrenkijker november 
 
Weekliederen 
7 oktober            opwekking 54 
21 oktober          psalm 40:1 
28 oktober          opwekking 281 
4 november        ps. 48:1     
U vindt deze liederen op de liedlijst      
 
 
Nieuwe leerlingen 
In oktober mogen we weer drie nieuwe leerlingen verwelkomen in groep 1: David, Levi en Vince. Allemaal van harte 
welkom en we hopen dat jullie samen met jullie ouders een fijne tijd krijgen op de Sterrenpracht.  
 
 
 
 
 



Jarigen oktober 
16 oktober             Raff                       groep 1/2 
                                Juf Lianne             groep 1/2 
17 oktober             Tim                        groep 4/5 
                                Lauryn                   groep 8 
                                Juf Mathilde         groep 1/2 
19 oktober             Simon                   groep 6/7 
25 oktober             Wout                    groep 4/5 
30 oktober             Maurits                 groep 1/2 
31 oktober             Tim                        groep 1/2 
                                Boaz                       groep 1/2 
2 november           Jayden                   groep 6/7 
4 november           Joella                     groep 8 
 
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst!            

 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  

Hart voor alle kinderen 
 

Algemeen 
Even voorstellen 
 
Mijn naam is Marit Koster. Ik ben geboren en getogen in Vrouwenpolder. Afgelopen jaren 
heb ik in/rondom Amersfoort gewoond en gewerkt in Hilversum als leerkracht en intern 
begeleider. Na 10 jaar daar, begon ik steeds meer naar het mooie Zeeland te verlangen en 
daarom zijn we in de zomervakantie naar Middelburg verhuisd.  
Ik ben getrouwd met Wouter en we hebben een zoontje Kobus (bijna 2 jaar). 
 
Ik ben blij dat ik op De Sterrenpracht kan werken en hoop hier veel te leren en mijn steentje 
bij te dragen aan goed christelijk onderwijs voor de kinderen. 
Op maandag sta ik voor groep 8 en op donderdag ben ik aanwezig als intern begeleider. Als 
u vragen/zorgen rondom uw kind heeft, schroom niet even binnen te lopen of te bellen of 
te mailen. marit.koster@levwn.nl  
 

Na de zomervakantie kwam ik als muziekleerkracht naar De 
Sterrenpracht. Een mooie uitdaging op een mooie plek. Mijn naam 
is Ina Hoebeke, geboren als Ina Lemans in het Pr. Ireneziekenhuis te 
Almelo, dat inmiddels omgebouwd is tot het Preston Palace. 
 De eerste 36 jaren van mijn leven woonde ik in Vriezenveen, waar 
ik als jongste van acht geboren werd. In ons huis werd veel 
gezongen, onze vader was naast buschauffeur en wethouder ook 
nog kerkorganist. Ik ben opgegroeid met het harmonium, maar ook 
klonken er andere muziekinstrumenten, zoals trompet, klarinet, 
dwarsfluit, tuba, schuiftrombone….en werd er vaak vierstemmig 
gezongen. Vier van de acht leerden zelfstandig gitaar spelen, maar 

ik ben de enige die daar veel mee doet. De rest is meer in koren terecht gekomen. Zingen is onze passie. 
Al jong wist ik dat ik juf wilde worden, met ook tijdelijke dromen over kapster of stewardess, maar het liefst juf. En 
dat is gebeurde, in 1982 begon ik als juf. Toen ook als muziekleerkracht, op 7 basisscholen in de gemeente Wierden. 



Op de fiets. Met de gitaar tussen mijn benen, sturend met één hand aan het stuur, heb ik heel wat kilometers 
moeten trappen door weer en wind. Tot ik een auto kon kopen en sneller op de plaatsen van bestemming was. Dat 
was voor bijna een jaar. Ik kreeg toen op één van die zeven scholen een eigen klas, klas 4 heette dat toen, nu groep 
6. Op die basisschool De Wegwijzer in Enter, heb ik 16 jaar gewerkt, in groep 6, 4, 1 en 2….. totdat er een Zeeuw me 
kwam halen …In 1998 trouwde ik met René Hoebeke en kwam ik  eerst in Arnemuiden en al vrij snel daarna in 
Nieuw- en Sint Joosland te wonen. Het afscheid viel me zwaar, van zowel kerk als school, maar gelukkig kwam ik ook 
hier in het Zeeuwse snel tussen de mensen, en doordat ik veel  inviel leerde ik Walcheren en Zuid-Beveland aardig 
kennen. Ik heb op verschillende basisscholen gewerkt in alle groepen en gaf ook 11 jaar les op De Sprienke, de 
mytylschool in Goes. In verschillende afdelingen, met leerlingen tussen 4 en 20 jaar.  Ik deed daar ook mee aan de 
opleiding voor Leerkracht Speciaal Onderwijs en kon daar direct mee aan de slag in eigen groepen. Veel geleerd, veel 
genoten, maar  ik was overbeladen met administratie en bijeenkomsten, dat hield ik niet vol, naast nog zoveel  
andere vrijetijdsbestedingen….ik vond het jammer van de tijd. Liever gaf ik mijn tijd aan mensen in nood, in plaats 
van op mijn vrije dagen steeds terug te moeten komen naar school. Ik ben toen de driejarige opleiding bij CPC 
(Centrum voor Pastorale Counseling) te Dordrecht gaan doen, en ben nu nog bewuster en gerichter bezig als 
pastoraal werker, in de kerk maar ook daarbuiten. Ik ben nu bijna 3 jaar Persoonlijk Begeleidster  bij een oud-
leerlinge thuis, ze zat bij mij in de klas toen ze 7 jaar was, nu is ze 20, en we werken toe naar zelfstandig wonen en 
werken en hobby’s, etc. Toch ging ik het schoolleven en de omgang met leerlingen missen, de interactie met 
kinderen, ouders, collega’s…en ik gaf me weer op als invalster, dit keer alleen op de drie LEV-scholen in Zeeland. 
Zodoende kwam ik hier terecht.    
 
Zingen is en blijft voor mij een grote passie, het is gaaf om levensdingen te kunnen verwoorden en uitdelen.  Zelf 
zingen, in klassen, met koren, in kerken, in tehuizen, bij vrouwenverenigingen….Spreken en zingen is iets wat ik graag 
doe, uitdelen en bemoedigen. 
De meesten van jullie zullen inmiddels een CD hebben gezien, daarop staan 18 van de denk ik wel 300 liederen die ik 
heb geschreven. Ik ben bezig alles van jarenlang te digitaliseren. Er ligt nog heel veel in dozen en schriften.  En het 
gaat gewoon door, gedichten, gedachten, melodieën…die ik ontvang en deel. Ik ga me nu richten op 
muziekonderwijs voor kinderen van nú, dat is nml. heel wat anders dan muziek maken met  kinderen in de jaren ’80. 
Ik hoop een cursus te kunnen volgen met allerlei nieuwe dingen en technieken en instrumenten en samen met de 
andere muziekleerkrachten van de LEV scholen te komen tot een mooi leerplan, maar zeker ook in samenwerking 
met jullie allemaal, de leerlingen, collega’s, ouders, om samen te genieten van muziek in alle kleuren en stijlen. Ik kijk 
er naar uit. 
We hopen op een prachtig mooi jaar op DE STERRENPRACHT. Ik hoop bij elk thema binnen ‘het identiteitskastje’-
team  een schoollied te schrijven en aan te kunnen leren.  Ook zou ik het geweldig vinden meer en meer te gaan 
samenwerken en spelen met leerlingen, ouders, collega’s binnen De Sterrenpracht , zodat we op den duur de sterren 
van de hemel kunnen spelen en veel muziek en vrolijkheid kunnen verspreiden. 
Wie vragen heeft, komt maar, elke donderdag ben ik binnen de school te vinden. 
Hartelijke groet, Ina Hoebeke-Lemans 
 

 
Nieuws van onze groepen 

 
Groep instroom/1/2 
De afgelopen weken hebben we gewerkt vanuit een thema van de Kinderboekenweek; Op reis. 
Groep 1b werkt over de boot en groep 1/2c werkt over de fiets. 
Aankomende week is de laatste week dat we hierover werken met een spetterende afsluiting; onze thema avond! 
Ouders/ familie/ kinderen / buren iedereen is uitgenodigd. U kunt een kijkje nemen in de klassen en zien waarover 
elke klas gewerkt heeft. 
  
De fiets 
In de klas zijn we druk bezig met heel veel verschillende werkjes. Alleen houden we deze nog even voor jullie geheim, 
deze kunt u bewonderen tijdens onze thema avond. Tijdens onze werkles leren de kinderen ook zelf een band 
plakken en de huishoek is een fietsenwinkel en werkplaats geworden. 



We mochten tijdens dit thema ook een bezoekje brengen aan de Profile fietsenwinkel in Axel. Hier hebben we 
geleerd over de verschillende fietsen, welke onderdelen er op een fiets zitten en we mochten in de werkplaats 
banden plakken en materialen bekijken. Het was een succes! 
Ook hebben we een fietstocht georganiseerd, waar alle kinderen op bezoek mochten naar juf Marjolein. Daar 
werden de kinderen opgewacht met een lekkere wafel! 
  
De boot 
Tijdens de werklessen zijn we druk bezig met prachtige werkjes die u tijdens de kijkavond kunt komen bekijken. 
We leren veel nieuwe woorden die te maken hebben met de boot. Vraagt u thuis maar eens of uw kind nog 
weet wat de mast, het zeil en de haven is. 
In de poppenhoek hebben we een mooie boot staan waar de kinderen in kunnen spelen. 
  
Nieuwe letter 
In groep 1b hebben we weer een nieuwe letter geleerd, de m.  Wat leuk om te zien dat de kinderen spulletjes van 
thuis meenemen waarin je de m hoort. Eén leerling wilde zelfs zijn mandarijn op de lettertafel leggen i.p.v. hem op te 
eten bij het fruit eten.  
  
Mediawijsheid 
We hebben een les uit mediawijsheid gegeven. Dit ging over het volgende: Weet wat je ziet. Wat klopt  er wel en wat 
niet? Met deze les willen we de kinderen leren om onderscheid te maken tussen wat waar is en niet waar is. De 
kinderen kregen verschillende plaatjes te zien, met elkaar hebben we besproken, wat klopt wel en wat niet? En 
waarom klopt het niet? 
  
Jarigen 
In de maand september zijn Joas, Katelynn en Milan jarig geweest. Nog van harte gefeliciteerd!! 
  
Nieuwe thema 
Na de herfstvakantie werken we 4 weken over het thema: Indianen. Mocht u thuis nog spullen hebben van dit 
thema, alles is welkom! 
  
Stagiaires 
Donderdag 19 september zijn de stagiaires gestart. Op donderdag is juf Lincy in groep 1/2c en op de vrijdag is Juf Iza 
in groep 1b. We wensen jullie een heel fijne en leerzame tijd toe! 
  
Maandsluiting: 
Groep 3/4 is al aan de beurt geweest. Nu zijn wij aan beurt! Op vrijdag 1 november mogen wij de maandsluiting doen 
(groep 1/2c) Jullie zijn van harte welkom om te komen kijk! De maandsluiting start om 14.30u. 
  
Bijbelverhalen 
De bijbelvertellingen gaan de komende weken over: 
-          Hoofdstuk 8: Koningen (Scheuring van het rijk, Jerobeam koning van tien stammen, De profeet Ellia en de  
hongersnood) 
-          Hoofdstuk 9: Koning Achab (Op de Karmel, De wijngaard van Nabot, Elia en Elisa) 
-          Hoofdstuk 10: Elisa (Elisa en de arme weduwe, Elisa en de vrouw uit Sunem, Aram en de vier mannen) 
 
 
Groep 3/4a 
Nog een weekje en dan hebben we alweer vakantie. De weken zijn omgevlogen. Voor de kinderen is het fijn om weer 
even een weekje niets te moeten. Vooral de kinderen van groep 3, want die moesten toch wel wennen aan een hele 
dag intensief bezig zijn. Ik heb nog niemand horen klagen, maar je merkt dat sommige kinderen best wel wat 
vermoeid zijn. We hebben nu al 2 kernen van veilig leren lezen achter de rug en al heel veel letters en woordjes 
geleerd. Vorige week hebben we de maandsluiting gehad en toen hebben we laten zien en horen dat God het heel 
belangrijk vindt dat we elkaar helpen en er voor elkaar zijn. 



Groep 3: Met lezen beginnen we aan kern 3. Voor de vakantie krijgen de kinderen de woordjes van deze kern mee 
naar huis. Het gaat heel goed, ik kan merken dat veel kinderen thuis ook oefenen.  Met rekenen leren we de getallen 
van 1-10 te splitsen en dat proberen we steeds sneller te doen. Ook gaan we al “echte” sommen maken. 
Groep 4: Groep 4 heeft met spelling veel geoefend met woorden met 2 medeklinkers vooraan en 2 medeklinkers 
achteraan. Woorden als staart, krimp enz.  Je moet dan heel goed opletten of je geen letter vergeet. We oefenen die 
woorden ook voor spelling. Dit kun je ook thuis oefenen op de computer. Je typt in: www.bloon.nl.  
De wachtwoorden weten de kinderen zelf. Met rekenen leren we getalen over de 10 op een handige manier uit te 
rekenen. 
 
De laatste 2 weken voor de vakantie werken we over het thema: op reis. Wij werken over het boek: Andre het 
Astronautje naar de Maan en Mars. Onze klas verandert langzaam in een ruimte vol met planeten. Het lijkt wel of we 
in de ruimte zijn. Donderdagavond kunt u het zelf komen bewonderen en kunnen we misschien met kleine groepjes 
ons ruimtelied aan u laten horen. Als u zelf soms mooie platen hebt van planeten, dan houden we ons aanbevolen. 
De Bijbelverhalen gaan over Jozef. Jozef moest ook een lange reis maken ver bij zijn familie vandaan. We leren deze 
week het lied over reizen van de christelijke Kinderboekenweek en opwekking 54.  
We wensen u al vast een fijne Herfstvakantie toe. 
 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
“De tijd gaat snel, gebruik haar wel” is een uitdrukking die bij mij opkomt wanneer ik deze Sterrenkijker voor groep 
4b/5 schrijf. 
Nog een week en dan is het al weer herfstvakantie. 
In de afgelopen periode is dan ook goed gebruik gemaakt van de tijd die we hadden op school. Mooi is het om te 
weten dat dit ook Gods tijd mag zijn. 
Uit de Bijbel vertelde ik over koning Saul en David. We zongen mooie liederen en maakten werkbladen over de 
vertelling. 
Iedere vrijdag neemt uw kind een Levend Waterblad mee naar huis. Mooi om thuis door te praten over de 
bijbellessen die op school gegeven worden. Wilt u meer inhoudelijk meeleven, kijk dan op www.bijbelonderwijs.nl  
en zoek dan in het deel van groep 4. 
 
Met rekenen oefenen we in groep 5 volop met de tafels. U kunt thuis ook oefenen. Zoek maar eens op tafels oefenen 
via google. Er gaat een wereld voor de kinderen open. 
Groep 4 oefent de komende periode met het splitsen van de getallen tot tien. Deze splitsingen kennen is een 
voorwaarde om vlot te kunnen rekenen. 
Regelmatig neemt uw kind werk- en oefenbladen mee naar huis. Deze zijn op school gedaan. Ook taal- en 
rekentoetsen zitten regelmatig in de tas van uw  kind. Goed om ook deze eens door te nemen. Zo stimuleert u uw 
kind om iets over school te vertellen, en weet u wat uw kind bezig houdt in en rondom de school. 
Het thema van de Kinderboekenweek wordt volop uitgewerkt in deze dagen. De klas hangt vol met luchtballonnen. 
We lezen uit het boek Abeltje van Annie MG Schmidt en maken werkbladen. Alles staat in het teken van ons thema 
“Bekijk het eens van boven”. Donderdag kunt u komen kijken wat we allemaal gedaan hebben. De kinderen leggen 
het dan uit, en u kunt zelf ook actief worden door o.a. te werken met googlemaps. We hopen op een mooie inloop. 
U hebt het vast al wel gehoord dat er in onze groep een stagiair werkt. Het is juf Sylvia uit Hoek. Zij is in onze groep 
van dinsdag tot vrijdag, en volgt de opleiding als onderwijsassistent aan het Hoornbeeckcollege. 
Tot zover deze keer. 
Groeten Meester Dolf. 
 
Groep 6/7 
Wat hebben we weer hard gewerkt afgelopen periode!  
We hebben ook andere dingen gedaan, onder andere met de klas een filmpje gemaakt met het cultuurmenu en 
groep 7 heeft Democracity gedaan in het stadhuis van Terneuzen. Iedereen die heeft gereden: super bedankt! 
Nu zijn we druk bezig met de Kinderboekenweek. Het thema is op Reis. 
Samen met de klas werken we over verschillende rivieren. We zoeken informatie en gaan daarna de rivieren een 
beetje “nabouwen”. We hopen dat jullie 10 oktober allemaal komen om ze te bewonderen!    



 
Groep 7 mag lid worden van de Jeugdnatuurwacht! De kinderen hebben een brief mee naar huis gekregen.  
En…… vrijdag 8 november hebben we een dropping!! Verdere info volgt!  
 
Vanaf eind oktober gaan we aan de slag met de spreekbeurten. In de klas, bij de deur, hangt een rooster wanneer 
iedereen aan de beurt is. Ook zullen we het noteren bij het huiswerk op de website.  
De kinderen krijgen komende week een informatieblad mee naar huis waarop staat hoe je een spreekbeurt maakt.  
 
Met thema heeft juf Rianne het aardrijkskunde thema: de kaart/metropool afgerond. Na de vakantie starten we met 
een nieuw natuurthema. Juf Tonja heeft het thema Je eigen huis bijna afgerond en gaat daarna werken over Jagers 
en boeren (geschiedenis). 
Tijdens de lessen kunstzinnige vorming hebben we gewerkt aan de opdracht Hippe slippers. Nu werken we aan de 
opdracht Je eigen kamer/huis. Schoenendozen worden omgetoverd tot de prachtigste vertrekken! Met veel 
enthousiasme worden allerlei creatieve oplossingen worden bedacht! Na de Kinderboekenweek gaan we deze 
opdracht afmaken. 
 
Elke week kiezen we een Ster van de week die elke dag een compliment van de klas krijgt. 
De sterren van de week waren: Jayden, Steven, Noa P en S en Jannes.  
De Bijbelverhalen gaan deze weken over David en Salomo.   
 
Hierna volgt informatie over een aantal vakken:  
Groep 6  
*rekenen: +, -, x en : sommen herhalen. cijferend optellen, vakken op een kaart zoeken en benoemen,  
*spelling: woorden met een c maar je hoort een k.  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. Ook oefenen we verder met het 
schrijven van de persoonsvorm.  
*Taal: we leren wat een aanwijzend, persoonlijk voornaamwoord is, een kort verhaal schrijven, wat een voegwoord 
is. Ook wat een reclametekst is en we hebben het over pictogrammen.  
 *Topo: we hebben net Zeeland geleerd. Nu zijn Groningen en Drenthe aan de beurt.  
*Engels: Shoppen, boodschappen doen. We leren woorden die daar mee te maken hebben en we leren korte 
dialogen van een gesprek in de supermarkt/winkel.   
Groep 7  
*rekenen: +, -, x en : sommen herhalen. We leren rekenen met grote getallen en het metriek stelsel komt weer aan 
de orde. Oppervlakte omrekenen.  
*spelling: natuurlijk gaan we verder met de werkwoorden. Persoonsvorm in de verleden tijd, wanneer schrijf je 
te/ten of de/den. Aardrijkskunde namen met een hoofdletter.  Woorden met th-.  
*Taal: we leren wat een bezittelijk voornaamwoord is en wat een lijdend voorwerp is en herhalen een persoonlijk 
voornaamwoord. Is wat lastig is maar wat we gaan oefenen is om een zin te verdelen in zinsdelen. Hoe worden 
daarna de zinsdelen genoemd?  
* Topo: we hebben net Noord-Europa gehad. Nu gaan we aan de slag met België en Luxemburg. 
*Engels: Shoppen, boodschappen doen. We leren woorden die daar mee te maken hebben en we leren korte 
dialogen van een gesprek in de supermarkt/winkel. 
 
Het huiswerk staat ook op de website van de school. 
We wensen jullie alvast een fijne vakantie,  
Vriendelijke groeten, juf Tonja en juf Rianne 
Groep 8 
Het is weeral een poosje geleden, maar we hebben met groep 8 een fantastisch kamp gehad! We hebben 
speurtochten gedaan, gelasergamed, spelletjes gedaan, het strand bezocht, Sluis en natuurlijk nog veel meer! En bij 
dat alles viel het weer ook nog mee! Met deze fijne herinneringen gaat groep 8 verder, om er samen een super jaar 
van te maken! Over een poosje worden de foto’s en filmpjes van dit kamp met alle leerlingen gedeeld. 

Na kamp hadden we ook nog een feestdag met alle groepen 8 van Axel. Samen vierden we 75 jaar bevrijding, met 



legervoertuigen, museumbezoek en friet! 

Vorige week hadden we een heel leuk cultuurmenu. We maakten samen een stukje film o.l.v. een professional. En 
morgen gaan we naar een voorstelling kijken van het kinderboek ‘Oorlogsgeheimen’. Leuke en leerzame activiteiten. 

Daarnaast zijn we in de klas natuurlijk ook hard bezig met ons gewone werk. De eerste hoofdstukken van rekenen, 
taal, lezen en spelling zijn weeral afgerond.  

Na het kamp maakten de leerlingen van groep 8 de entreetoets en inmiddels is de uitslag al bekend en met bijna alle 
leerlingen en hun ouders besproken. Ik kijk terug op fijne gesprekken waarbij we samen konden bespreken waar er 
dit jaar nog (extra) aandacht aan gegeven kan worden.  

Deze week krijgen de leerlingen ook nog hun startrapport. N.a.v. dit rapport zijn er geen gesprekken, maar mochten 
er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.  

Het leerhuiswerk deze eerste periode werd goed geleerd en ook het maakhuiswerk wordt best trouw gemaakt! 
Hopelijk blijft dat het hele jaar zo!  

Vorige week maakten we het thema over de Gouden eeuw af. Iedereen maakte (in groepjes) als afsluiting een 
reconstructie van de tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter, waar erg goed aan werd gewerkt!  

Daarna begonnen we met een thema ‘op reis’ van de Kinderboekenweek. Wat we daar allemaal bij hebben geleerd 
en gemaakt is donderdagavond te zien.  

Na de herfstvakantie beginnen we met een nieuw thema: ‘De kaart’. 

De Bijbelverhalen gingen deze eerste weken over Genesis. We zijn begonnen bij de schepping en inmiddels zijn we bij 
de verhalen over Jacob. Soms bekende verhalen, maar mooi om deze in groep 8 allemaal nog eens te horen. 

Groeten van juf Esther en juf Marit 
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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! 

 


