
 

 
  

De Sterrenkijker             4 november 2019           nummer 3 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Dankdag 
Op 6 november is het dankdag. We hebben veel om dankbaar 
voor te zijn. We leven in welvaart, vrede en vrijheid. Ook dit jaar 
hadden we geen honger of gebrek. En in alle omstandigheden 
mogen we weten: God is erbij! 
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet... 
Hij ziet ons en hij zorgt voor ons!  
 
Staking  
Zes november is door een aantal onderwijsbonden uitgeroepen tot stakingsdag. Er  is bij veel scholen verwarring of 
de kinderen les hebben. Op De Sterrenpracht is er geen verwarring. Wij staken niet en de school is op 6 november 
gewoon open. We delen de zorgen die er in het onderwijs leven en vinden ook dat daar een oplossing voor moet 
komen. Maar we kiezen niet voor het middel van staken.  
 
Studiedag 
Op dinsdag 19 november hebben de kinderen geen school. Dan heeft het team een studiedag. Deze dag gaan we ons 
als team verdiepen in toekomstgericht en kindgericht onderwijs. 
 
Nieuwe collega 
Per 1 oktober hebben we afscheid genomen van Sandra Buijze. Zij was jarenlang actief  als onderwijsassistente op  
De Sterrenpracht. Per 1 oktober is ze gestart met haar nieuwe baan als praktijkondersteuner bij de huisarts.  
We wensen haar daar veel succes toe!  
 
Inmiddels kunnen we u mededelen dat Karin Slabbekoorn uit Zaamslag haar op onze school op komt volgen. We zijn 
erg blij dat Karin op onze school wil komen werken! Van harte welkom en veel succes. Voor de oudgedienden op De 
Sterrenpracht is Karin geen onbekende. Zij was namelijk ook degene die voor juf Sandra op onze school werkte!  
Met ingang van 1 december komt Karin op de vrijdag starten op De Sterrenpracht. Vanaf 1 januari zal ze op de 
donderdag en de vrijdag bij ons komen werken.  
 
Gedragsverwachting van de maand 
De hele maand november besteden we nog aandacht aan:  
‘We zijn zuinig op spullen van een ander en die van onszelf’.  
 
 
Schoolfruit 
Van 11 november 2019 t/m 17 april 2020 krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en  
fruit per week. De Sterrenpracht doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit!  

Geloof in 
ontwikkeling



 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende 
soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook 
leuk!  
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 
hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 
ondersteund door het Voedingscentrum. 
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de 
Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten 

verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl 
Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 
Agenda                 Link naar de schoolagenda 
6 november         Dankdag 
12 november       Open spreekuur GGD op school 14.45 uur 
13 november       Schoonmaakmiddag  
                               IC overleg (13.00 uur) 
19 november       Studiedag (alle leerlingen vrij) 
21 november       Vergadering MR 
29 november       maandsluiting groep 8 (14.30 uur)  
2 december         Sterrenkijker december 
 
Weekliederen    U vindt deze liederen op de liedlijst      
4 november        ps. 48:1     
11 november      opwekking 245 
18 november      ps. 56:4 
25 november      danklied 
2 december        ps 63:2 
 
Jarigen november - Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst! 
 
4 november           Joella                    groep 8 
6 november           meester Lizo 
9 november           Noortje                groep 3/4 
12 november         Elise                     groep 3/4 
13 november         Stein                    groep 4/5 
                                Laura                    groep 4/5 
 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  

Hart voor alle kinderen 
 

16 november        Eduard                 groep 8 
24 november        Teun                     groep 4/5 
27 november        Elise                      groep 6/7 
                                Noa                       groep 6/7 
29 november        Daniel                   groep 8 
                               Dann                     groep 1/2 
1 december          Micha                   groep 6/7 
 



Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
We werken nog twee weken over het thema ‘Indianen.’ We hebben al veel mooie dingen gemaakt. Het thema brengt 
ook weer nieuwe ideeën voor het buitenspelen.  
 
Indianenfeest 
Groep 1/2c hoopt het thema af te sluiten met een indianenfeest n.a.v. de verjaardagen van juf Lianne en juf 
Mathilde. Ze waren in de herfstvakantie jarig. We vieren dan ook alvast de verjaardag van juf Marjolein. Meer 
informatie over deze feestdag volgt nog.  
 
Maandsluiting 
Afgelopen vrijdag heeft groep 1/2c de maandsluiting gehad, het was een groot succes. Nogmaals dank voor Jarno die 
onze Goliath wilde spelen. En alle ouders en familie bedankt die zijn komen kijken.  
Alleen was er nog wel een beetje verwarring bij sommige ouders. Want er waren ook ouders uit juf Anne haar klas 
die dachten dat alle kleuters de maandsluiting hadden. Iedereen was welkom natuurlijk!  
Voor de duidelijkheid, juf Anne haar klas heet : Groep 1b en juf Mathilde en juf Lianne haar klas heet: groep 1/2c  
 
Lettertafel 
De letter die we leren bij dit thema is de letter ‘i’ van indiaan. De kinderen mogen spullen die met ‘i’ beginnen 
meenemen voor de lettertafel. Best een lastige letter om voorwerpen bij te zoeken, weten jullie iets?  
De kinderen van groep 1b hebben de letter ‘f’ geleerd. Er zijn al een aantal kinderen die spulletjes van thuis hebben 
meegenomen, waarin de ‘f’ voorkomt. Heel leuk!  
 
Meisjeskleding 
Soms hebben kleuters nog wel eens een ongelukje. Voor meisjes hebben we niet zoveel onderbroekjes, 
leggings/broeken. Als u nog iets hebt liggen: we houden ons aanbevolen.  
 
Jarigen 
In groep 1 zijn drie nieuwe kinderen: David, Levi en Vince. Ze zijn in oktober 4 jaar geworden. In groep 1/2 hebben 
Raff, Boaz, Tim en Maurits hun verjaardag gevierd. Gefeliciteerd jongens!  
 
Bijbelverhalen 
hoofdstuk 40: Danken (i.v.m. dankdag) (de regenboog, Jakob bij Betel, gesprek over danken) 
hoofdstuk 11: God zorgt voor alle mensen (Naäman, Jona en de walvis, Jona in Ninevé) 
hoofdstuk 12: Hizkia (hervormingen, brieven van Sanherib, Hizkia is ziek) 
hoofdstuk 13: Daniël (aan het hof, Nebukadnessar, gouden beeld) 
 
Groep 3/4a 
Het is November en dat kunnen we goed merken ook. We kunnen niet meer zomaar lekker naar buiten rennen, we 
hebben onze jas nu best al wel nodig. In de klas op het prikbord wordt hard gewerkt aan een nieuwe straat, ons 
“Sterrenstraatje”. We hebben met elkaar gepraat over wat we allemaal belangrijk vinden in een straat. Natuurlijk 
wegen om op te rijden, maar ook plaatsen waar kinderen kunnen spelen enz enz. Hier gaan we de volgende weken 
mee aan het werk. Zelf bedenken en uitvinden wat er wel en niet nodig is om te wonen.  
 
Groep 3: Met rekenen zijn we vorige week begonnen in ons tweede schrift. We gaan nu veel meer leren de sommen 
onder de tien te automatiseren. We moeten straks zonder naar onze handen te kijken weten hoeveel 4 + 3 is.   
De meeste kinderen vinden rekenen heel leuk, dus dat gaat helemaal goed komen.  
Met lezen zijn we vorige week aan kern 4 begonnen. De woordjes worden steeds moeilijker en we gaan ook steeds 
meer zinnen lezen. Knap hoor hoe goed iedereen zijn best doet. Het is wel heel belangrijk om ook thuis te blijven 
oefenen. Ik merk dat dit ook veel gebeurd.  Fijn hoor dat u thuis allemaal zo goed oefent.  Ook op school oefenen we 
de woordjes vaak.  Iedere keer kiest juf iemand uit die wel heel goed zijn best doet en die krijgt een boekje dat hij/zij 
ook mag houden. Iedereen komt een keer aan de beurt 



 

.               
Groep 4: Ook groep 4 is met rekenen in een nieuw schrift begonnen. Iedereen doet heel goed zijn best en het gaat 
ook best goed. Sommige kinderen vinden klokkijken het moeilijkst. Vooral 5 voor en 5 over , 10 voor en 10 over 
vinden ze moeilijk. Misschien thuis zomaar eens even oefenen en enkele keren vragen hoe laat het is???  
Met taal hebben we geleerd zinnen langer te maken en van twee woorden een woord te maken.( zieken + huis) = 
ziekenhuis. Dat noemen we samengestelde woorden. Nu gaan we leren hoe we bep. woorden moeten beschrijven 
en omschrijven en hoe we een beschrijving geven van bijv. een spel wat we doen. 
 
Vorige week hadden we donderdagmiddag nog een heel leuk feest. Juf Aafke vierde dat ze nu al 25 jaar juf is. De 
meesters en juffen hadden het samen al gevierd en nu vierden we het nog eens met de kinderen van onze groep en 
aan het eind van de middag nog  even met de hele school. De Bijbelverhalen gaan deze week over de geboorte van 
Mozes en wat er allemaal met die kleine Mozes gaat gebeuren.  We zingen opwekking 281 en ps: 48:1 
 
Juf Ella, juf Suzanne, juf Aafke 
 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
In de afgelopen maand is er weer hard gewerkt in groep 4b/5. 
Uit de Bijbel horden we de verhalen over Saul en David. Wat een contrasten, wat een drama’s. Toch was het mooi en 
goed om te zien dat God trouw is en voor ons zorgt wanneer wij gehoorzaam zijn en zijn wil doen. We hoorden er 
over, we zongen er liederen over en maakten werkbladen. De werkbladen worden als regel iedere vrijdag gemaakt 
en mee naar huis genomen. Zo kunt u er thuis nog eens over doorpraten. 
Groep 5 oefende met rekenen vooral de tafels. We ontdekten dat de tafelsommen erg handig zijn bij het delen enz. 
Daarom is uit het hoofd leren zo ontzettend belangrijk. We oefenen iedere dag en iedere vrijdag kunnen wij een 
sticker verdienen voor de geoefende tafel. 40  sommen in 2 minuten maken levert een sticker op. De resultaten zijn 
goed. 
 
Groep 4b oefent in het splitsen van de getallen tot 10 en maken er sommen mee. Ook hier wordt hard geoefend. 
 In groep 5 (en soms doet groep 4 mee) werken we over energietransitie. Een moeilijk begrip dat we erg concreet 
maken door over uitvindingen te praten, te leren inzien hoeveel elektrische apparaten we wel niet in huis hebben en 
hoe we zuinig met energie omgaan. Dit doen we o.a. door samen te werken, te overleggen, maar ook door te 
onderzoeken. Je kunt wel roepen dat je in huis veel elektrische apparaten hebt, maar hoeveel precies?  Dit kom je 
alleen te weten door te tellen en te groeperen. (Bijvoorbeeld 40 lampen, 3 laptops, 1 boormachine enz.) Dit noemen 
we onderzoekend leren. De komende periode denken we na over een duurzaam energiezuinig huis. We maken er als 
een architect een tekening van en gaan het huis ook in maquettevorm bouwen.  
Dit onderzoekend leren is een nieuwe vorm van werken in de groep. Zo probeer ik ervaring op te doen met een 
nieuwe vorm van leren en werken.  
Bij dit onderzoekend leren kun je diverse werkvormen gebruiken. 
Samenwerken, samen overleggen is er een van. (Zie de foto’s hier onder). Experimenteren en fantaseren is een ander 
aspect. Door deze dingen worden ideeën en gedachten geboren, die we in de toekomst misschien kunnen realiseren. 



Andere elementen als het zingen van liederen over het onderwerp boren weer andere talenten aan bij de kinderen. 
Zo proberen we breed en interactief de kinderen op de toekomst voor te bereiden. 

 
 
 
 
 
 

Samenwerken om tot oplossing te komen                               Nadenken en overleggen over de  
                          onderzoeksvraag. Hoeveel elektrische 
                                                                                                         apparaten hebben we thuis? 
 
Groep 6/7 
We hebben allemaal een fijne herfstvakantie gehad! Maar na een paar dagen geen school, mochten we weer lekker 
aan de slag.  
Voor de vakantie hebben we hard gewerkt aan het thema van de Kinderboekenweek Op reis. Leuk dat zo veel 
mensen op 10 oktober in onze klas naar ‘onze’ rivieren kwamen kijken! 
We hielden in onze klas ook een voorleeswedstrijd. Er is mooi voorgelezen. Gwen is de winnaar in onze klas!  
Vrijdag 25 oktober woonden we een interessante Remwegdemo bij! We zagen hoe lang de remweg is bij een auto 
die 30 km/u of 50 km/u rijdt. We hadden niet ingeschat dat het zo veel meter zou zijn! 
Binnenkort worden er weer lootjes getrokken voor sinterklaas. Iedereen maakt een gedicht en een surprise voor 
iemand uit onze klas! 
We kijken uit naar onze dropping op 8 november!  
Juf Tonja werkt aan het thema Jagers en boeren (geschiedenis). Juf Rianne werkt aan een natuurthema: Zintuigen. 
Welke zintuigen hebben we en hoe werken ze? We leren hoe zenuwen werken en hoe een oog in elkaar zit.  
Bij de les Mediawijsheid hebben we nagedacht over reclame. We zijn nu extra alert op alle trucjes die er gebruikt 
worden!  
Les Wonderlijk gemaakt ging over de verschillen van een jongen en een meisje. Waarom zijn deze verschillen er?  
We hebben hier samen serieus over kunnen praten.  
We zijn ook begonnen met de spreekbeurten! Noa S is begonnen! Knap dat je als eerste durft! We vinden het leuk 
om te doen en ook een beetje spannend! Succes met de voorbereidingen.  
Ster van de week waren Joanne en Joab. De nieuwe ster is Floris.  
De Bijbelverhalen gaan over verschillende koningen, waaronder Achab en Hizkia. 
 
 
 
Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep:  
Groep 6  
*Rekenen: We maken kennis met breuken en leren verdelen in halven, kwarten, achtsten, derden en zesden. We 
leren meten met breukstokken, tijdbalken lezen en het lezen van een tabel en een beeldgrafiek. 
*Spelling: We herhalen woorden met ei, au en i (hoort ie). We oefenen verder het schrijven van de persoonsvorm in 
de tegenwoordige tijd, voornamelijk de ik-vorm met een t. We leren woorden met meervoud op een s, bijvoorbeeld 
auto’s. Ook herhalen we woorden met een lange of korte  klank aan het eind van een klankgroep (molen en mollen). 
*Taal: We oefenen het schrijven van het middenstuk van een tekst. We samen een besluit te nemen en zinnen 
samen te voegen met voegwoorden. Ook oefenen we met sterke en zwakke werkwoorden. 
*Topo: We leren Groningen en Drenthe.  
*Engels: Unit 2 gaat over boodschappen doen. Het leren van de woorden gaat heel goed! 
Groep 7  
*Rekenen: We oefenen het rekenen met een rekenmachine. We leren rekenen met procenten en de relatie leggen 
met breuken. Ook leren we gewichten herleiden en weer te geven in een grafiek. 



*Spelling: We oefenen woorden die je schrijft met th, maar je hoort eigenlijk alleen de t. We blijven oefenen met het 
schrijven van werkwoorden. We leren woorden met eau en ou (bijvoorbeeld bureau en route).  
*Taal: We oefenen met het schrijven van een inleiding, het middenstuk en een slot. We leren het lijdend voorwerp 
herkennen. We leren naar de intonatie te luisteren tijdens een gesprek en oefenen met discussiëren. 
*Topo: We leren Belgie en Luxemburg.  
*Engels: Unit 2 gaat over ‘shopping’ (boodschappen doen). 
Het huiswerk staat ook op de website van de school. 
 
Vriendelijke groeten, juf Rianne en juf Tonja 
 
Groep 8 
10 weken zitten we alweer in groep 8. Het eerste rapport; het startrapport is inmiddels mee naar huis gegeven.  
Vlak voor de herfstvakantie was er de Kinderboekenweek, met de sluiting op donderdagavond. Super dat er zoveel 
ouders en andere belangstellenden aanwezig waren.  We hebben ook een voorleeswedstrijd in onze klas gehouden, 
9 kinderen uit onze klas wilden daaraan meedoen! Uiteindelijk is Lieve de winnaar geworden, gefeliciteerd! 
Binnenkort neemt ze het nog op tegen de winnaar van groep 7, voor de schoolkampioen.  

Op donderdagochtend 14 november gaan de kinderen van groep 8 naar Het Reynaertcollege. De eerste 
kennismaking met het voortgezet onderwijs! We gaan er in de klas dan ook steeds meer aandacht aan besteden. 
Waarschijnlijk moeten alle leerlingen die ochtend al om 08.30 uur op school zijn, omdat we met de bus opgehaald 
worden, maar daarover komt nog via Parro een berichtje.  

Op vrijdag 29 november heeft onze groep de maandsluiting, we voeren dan een toneelstuk op waaraan de hele 
groep meedoet. Uiteraard zijn ook ouders/ verzorgers van harte welkom! 

Vorige week werd er weer een les gegeven uit ‘wonderlijk gemaakt’. De les ging over veranderingen tijdens de 
puberteit en ontstaan van nieuw leven. (les 8.0) We hadden er in de klas een goed, open gesprek over.  

We zijn ondertussen volop bezig met het thema ‘De Kaart’, daarbij gaat het over atlassen, schaal, het graadnet, 
soorten kaarten en metropolen.  
De bijbellessen gaan in deze weken over Jozef. Bekende verhalen, maar mooi om te horen en te vertellen! 
De spreekbeurten zijn ook weer begonnen in groep 8. De eerste twee hebben we inmiddels gehoord. Elke donderdag 
is er iemand aan de beurt.  

Volgende week trekken we in de klas lootjes voor het sinterklaasfeest! Uiteraard houden we geheim wie we hebben 
getrokken tot dinsdag 5 december…. 
 

Groeten, Juf Marit en juf Esther 

 

De Sterrenpracht 
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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! 

 


