
 

 
  

De Sterrenkijker           2 december 2019             nummer 4 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Advent  
Afgelopen zondag was alweer de eerst zondag van Advent. Met de kinderen mogen we weer toeleven naar de 
geboorte van Het Kind in de stal. In de groepen klinken de kerstliederen al. De muziekjuf is al aan het oefenen voor 
het kerstfeest.  
December is altijd een drukke maand. De dagen worden korter, buiten is het lang donker. Het is fijn om midden in al 
die drukte van feesten, vieringen, voorbereidingen, enzovoorts even stil te worden. Even de tijd te nemen om na te 
denken hoe bijzonder dit feest blijft:  
“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”  
Vol verwachting leven we toe naar het kerstfeest!   
 
Kerstviering 19 december 
U bent van harte welkom op onze kerstviering op donderdag 19 december in de hal van de school. Deze viering is 
voor alle groepen. We beginnen om 13.30 uur.  
Na afloop is er koffie en thee. De kinderen krijgen in de klas iets lekkers.  
Tussen de middag hebben we een kerstlunch. De kinderen hoeven die dag dus geen brood mee te nemen. 
 
Start nieuwe kleutergroep en een interne verhuizing 
Wie wel eens in de kleutergroepen komt, zal het niet zijn ontgaan. Het is in beide groepen een drukte van belang. Na 
de kerstvakantie gaan we starten met een nieuwe kleutergroep voor de jonge kleuters. Juf Tamara zal deze groep de 
hele week gaan lesgeven. We hebben lang gepuzzeld in welke ruimte we deze groep gaan huisvesten. Inmiddels zijn 
we er uit: de jonge kleuters krijgen het lokaal waar nu juf Mathilde en juf Lianne met groep 1-2 zitten.  
 
De groep van juf Mathilde en juf Lianne verhuist naar het speellokaal. Dat gaat er de komende tijd heel anders 
uitzien. De muren zijn geschilderd. Deze week wordt daar een nieuwe vloer in gelegd. Het wordt helemaal ingericht 
als een lokaal! Het speellokaal zal dan een tijdje niet zo  gemakkelijk te gebruiken zijn als speellokaal. Maar met 
elkaar hebben we afspraken gemaakt om de activiteiten zo te plannen dat we goed kunnen werken aan de doelen 
die we willen halen.  
 
Methodetoetsen in ouderportaal        
Vanaf deze maand zijn in het ouderportaal van Parnassys naast de niet-methodetoetsen (de Cito-toetsen) ook de 
resultaten van de  methodetoetsen zichtbaar. We willen hierover transparant zijn naar ouders/verzorgers en het past 
ook bij onze doelen van ouderbetrokkenheid 3.0.  
De methodetoetsen zijn de gewone  toetsen van bijv. rekenen, taal en spelling, maar ook de toetsen waarvoor thuis 
geleerd wordt. Mochten hierover vragen zijn, de groepsleerkracht hoort ze graag. 
 
 

Geloof in 
ontwikkeling



 
Agenda                       Link naar de schoolagenda 

2 december         Sterrenkijker december 
5 december         Sinterklaas op school! 
10 december       open spreekuur GGD op school (vanaf 14.45 uur) 
19 december       kerstviering – 13:30 uur 
20 december       15.00 uur start kerstvakantie 
6 januari               Sterrenkijker januari 

 
Weekliederen    U vindt deze liederen op de liedlijst      
2 december        ps 63:2 
9 december        Eeuwenlang geleden in een donker dal 
16 december      Zijn naam is Jezus 
6 januari              psalm 70:2 
 
Jarigen december 
1 december           Micha                   groep 6/7 
5 december           Joris                      groep 1/2 
11 december        Joab                      groep 6/7 
14 december        Amy                      groep 3/4 
18 december        Iris                         groep 6/7 
19 december        Jayson                  groep 1/2 
20 december        Jannes                  groep 6/7 
20 december        Sander                  groep 8 
22 december        Kathleen               groep 8 
22 december        Joop                      groep 1/2 
23 december        Dennis                  groep 3/4 
24 december        Vayen                   groep 1/2 
24 december        Amber                   groep 1/2 
25 december        juf Suzanne 
26 december        Mirthe                    groep 1 
28 december        Lieve                      groep 8 
28 december        Koen                      groep 6/7 
1 januari                Mitchel                  groep 1      
6 januari                Mart                       groep 1 
6 januari                Fleur                      groep 8 
 
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 
 
De kleuterklassen staan helemaal in het teken van de komst van de sint. Het is erg leuk om te zien hoeveel 
spelideeën dit oplevert bij de kinderen. De kinderen maken schoorstenen van Kapla, ze maken een stoomboot van 
constructiemateriaal en ze knutselen aan het pietenhuis van schoenendozen. De kinderen uit de blauwe klas komen 
af en toe in de rode klas kijken om inspiratie op te doen voor hun eigen pietenhuis. In de rode klas worden allerlei 
creatieve rollenspellen bedacht. De plakband die juf had laten staan bij het pietenhuis deed opeens dienst als 
stoomboot voor sinterklaas.  
Bij het buitenspelen zorgen de blaadjes van de grote kastanjeboom voor veel plezier. Zo zorgt de herfst weer voor 
heel ander spel dan het spel wat we in de zomermaanden zagen. We zijn ook erg blij met onze nieuwe aanwinst: een 

modderkeuken. Vooral als de zandbak dicht is missen de kinderen soms een plek 
waar ze lekker bezig kunnen zijn met zand, takjes en dergelijke. Deze 
mogelijkheid hebben ze nu bij de modderkeuken.  
In de gymzaal is met de hulp van enkele ouders een prachtig kleurtje op de muur 
aangebracht. In de komende weken wordt er ook een nieuwe vloer gelegd. 
Bedankt dat we op jullie konden rekenen!  
We hebben de letter P geleerd. Er waren veel kinderen die iets meegebracht 
hebben van thuis. Erg leuk om te zien dat de kinderen thuis ook nog denken aan 
wat ze geleerd hebben. De spullen die de kinderen meebrengen geven ons een 
mooie gelegenheid om de letter nog eens kort bij de klas onder de aandacht te 
brengen. Zo leren we van elkaar!  
Dann heeft zijn verjaardag gevierd. Gefeliciteerd Dann!  
We zijn intussen ook al een beetje aan het oefenen voor het kerstfeest. We leren 
hiervoor weer allerlei liedjes. Zodra het Sint-thema voorbij is zullen we ook de 
klas in kerstsferen brengen.  

Op de studiedag hebben we als kleuterleerkrachten nagedacht over de toekomst van het kleuteronderwijs. Op 
eenvoudige wijze willen we de kinderen ervaring op laten doen met plannen en keuzes maken. We starten 
binnenkort met een speel-werkuur. Dit is een combinatie van de werkles en het spelen in de hoeken. We spreken 
met de kinderen af dat ze 1x per dag mogen werken en 1x per dag mogen spelen. We doen een speel-werkuur in de 
ochtend en een speel-werkuur in de middag. De kinderen moeten zelf ‘plannen’ wanneer ze hun werkje maken. 
Natuurlijk kunnen we niet allemaal tegelijk hetzelfde werkje kiezen. We leggen dit ook uit aan de kinderen en we 
leren ze dat het soms ook een goed idee is om het minst-leuke eerst te doen.  
De Bijbelverhalen gaan deze week over Daniël en Esther. Vanaf volgende week vertellen we verhalen over de 
geboorte van Jezus uit Lukas 1 en 2: Zacharias en Elisabeth, de geboorte van Johannes, de geboorte van Jezus, de 
herders in het veld, Simeon en Hannah in de tempel en de magiërs uit het Oosten. We hopen op een mooie 
voorbereiding op het kerstfeest ter ere van onze God! 
 
Groep 3/4a 



Het blijft toch altijd spannend die dagen rondom Sinterklaas. We beginnen 
anderhalve week voordat de Sint op school komt met verhalen te vertellen 
en knutselwerkjes  te maken. We hebben weer heerlijke deegmannen 
gemaakt  en onder het genot van een filmpje lekker opgegeten.  Vanaf deze 
week beginnen we ook met het oefenen van de liedjes die we bij het 
Kerstfeest op school gaan zingen. Een paar kinderen moeten ook nog in een 
klein toneelstukje meespelen.               
 
Groep 3 : vorige week zijn we begonnen in kern 5. We zijn al bijna op de 
helft. We leren nu woorden met als tussenklank de eu, ie, uu , a en ou. We 
blijven veel oefenen, we merken dat dat ook heel belangrijk is. Met rekenen 
leren we nu de getallen tot 100. Welk getal komt er voor 80 en welk getal 

erna? Kunnen we tot honderd tellen in stapjes van 10 en ook weer terug?? 
Groep 4: Met taal leren we woorden met de sch en de schr. We oefenen vaak op bloon, daardoor kunnen we dictee 
heel goed maken. Ook thuis kun je hiermee oefenen: bloon.nl en de inloggegevens weten ze zelf. Met rekenen zijn 
we op dit moment veel met de tafels bezig. We leren strategieën om de tafels, ook al hebben we ze nog niet zo goed 
geleerd , toch te kunnen maken. Vorige week hebben we de tafel van 5 opgezegd. Dat ging al prima, maar er zijn ook 
kinderen die dit heel erg moeilijk vinden. Het is niet alleen dat we de tafel van 5 goed kunnen opzeggen, maar 
kunnen we dat ook door elkaar heen.  We kregen allemaal een tafelkaart en daar kunnen we aangeven welke tafels 
we al kennen. Vanaf volgende week gaan we aan de slag met de tafel van 2. 
 
We zijn nog steeds bezig met het werken over ons thema: wonen.  
Ons Sterrenstraatje ziet er al heel mooi uit. De laatste weken zijn de Sint en 
de Pieten er ook vaak te zien. Na de vakantie werken we weer over een 
nieuw thema, maar dat hoort u volgend jaar wel weer. Donderdag vieren we 
het Sinterklaasfeest op school en daar hebben we al heel veel zin in. We 
hebben een paar mooie nieuwe liedjes ingestudeerd dus Sinterklaas zal 
weten dat we er zijn. 
 
Groeten, juf Ella, Aafke en Suzanne 
 
 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
Ze zeggen wel eens: “De tijd gaat snel, gebruikt haar wel” Dit geldt zeker bij ons in de groep. Wat is er vanaf de 
zomervakantie veel geleerd en gebeurd. 
Fijn is het dan om te weten dat God onze Vader iedere dag voor ons zorgde. 
Iedere dag mochten wij een rustmoment hebben aan het begin van de dag om samen met hem te beginnen. 
Zo hoorden we uit de Bijbel over koning David en Salomo de voorvaders van onze Messias. Tegelijk hoorden we van 
koning Achab, die God ging vergeten. Dan waren er de profeten zoals Elia. En dan mogen we ADVENT beleven. 
Uitzien naar kerst. Daar zullen de vertellingen de komende weken dan ook over gaan. We sluiten deze vertelling af 
met een kerstviering waar we druk mee bezig zijn. Ook u bent uitgenodigd voor deze viering. Nadere informatie leest 
u elders in De Sterrenkijker. 
Met sinterklaas houden wij een pakjesfeest, met een pepernotenfestijn. Hierover ontvangt u en apart bericht. Een 
van de opdrachten is wie de lekkerste pepernoot bakt, en de origineelst versierde verpakte kan laten zien. 
 
 
Groep 4 is begonnen met het leren van de tafels. We oefenen nu hard op de tafel van 5. Daarna is de tafel van 2 aan 
de beurt. 
Groep 5 heeft een oefenronde van tafels achter de rug. 
Wilt u thuis oefenen? Even googelen op tafels oefenen en u vindt heel veel websites met oefeningen. 
En dan ons thema. 
Het onderwerp is “De kracht van de Zeeuwse Energie” Ook terug te vinden bij omroep Zeeland (uitzending gemist 



Yesc) We leerden over energiezuinig, maar toch comfortabel wonen, we leerden over anders eten. (Waarom een 
appel uit Nieuw-Zeeland kopen als de appels uit Zeeland voor de pak liggen? Dus eet uit de streek, dit is duurzaam, 
omdat er bijvoorbeeld weinig transportkosten mee gemoeid zijn. 
De komende weken denken we na over “Van A naar Beter”. Anders vervoeren, anders naar school gaan enz. 
“Ga op de fiets, dan vervuil je niets” 
 
Van het thema ziet u nu een aantal foto’s. 
Tot de volgende keer. 

Wij bouwen een duurzaam huis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                           
            

 
                                          Samen nadenken over ander eten>  
                                          Waar komt ons eten vandaan? 

 
 

 
Eten uit de streek!  
Slager Kees laat zien hoe dit gaat. 
 
 
En dan natuurlijk proeven. 
Met dan aan catering Riemens. 
http://www.cateringriemens.nl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 6/7 
Wat zijn het toch altijd leuke en drukke weken in deze tijd.  
Sinterklaas en Kerst, en dan daarnaast nog gewoon werk, toetsen en noem maar op.   



Ook hebben we nog een dropping gehad. Dit was heel leuk! Elkaar laten schrikken was zeker iets wat we de hele tijd 
probeerden. Fijn om te zien dat zoveel ouders/verzorgers/opa’s wilden helpen.  
 
We hebben ook bezoek gehad van iemand van het cultuurmenu. Deze meneer heeft een boek gemaakt: Zeeuws 
Meisje. Dit gaat over dat iedereen gelijk is. Hij maakte van ons allemaal een foto en daarna mochten we onze foto 
opplakken. Het was erg leuk om te doen!  
 
Sinterklaas…. stiekem kijken wij in onze groep ook gewoon lekker naar het sinterklaasjournaal. Vinden we nog steeds 
leuk! Deze week de surprises!! Hebben we zin in!!  
 
Over een paar weken is het alweer kerst. Daarom zijn we al begonnen met het oefenen van de kerstliederen. De 
viering is donderdagmiddag 19 december. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. ( Tijdstip hoort u nog!)  
 
Ons ‘gewone’ werk gaat ook door: Juf Tonja werkt aan het thema Steden en Staten (geschiedenis). Juf Rianne heeft 
het thema zintuigen afgerond. We gaan starten met een aardrijkskunde thema: Water.  
Ster van de week waren Jesse, Jop en Juda. Deze week is het Justin.  
De Bijbelverhalen gaan over Nehemia en de geboorte van de Here Jezus.  
 
Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep:  
Groep 6  
*Rekenen: We gaan verder oefenen met de breuken en met grote keersommen. Ook gaan we verder aan het werk 
met grafieken.  
*Spelling: We oefenen verder het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, voornamelijk de ik-vorm 
met een t. We leren woorden die eindigen op - heid. Ook herhalen we woorden met een lange of korte  klank aan 
het eind van een klankgroep (molen en mollen). 
*Taal: We oefenen met onze mening te geven. We gaan verder met de persoonsvorm. Leren verschillende 
tekstsoorten en gaan aan de slag met het voltooid deelwoord.  
*Topo: We leren Flevoland en Utrecht. 
*Engels: Unit 3 gaat over tijd. Dagen, maanden, kloktijden etc.  
 
Groep 7  
*Rekenen: We gaan leren rekenen met grote deelsommen. We oefenen verder met percentages en we leren het 
gemiddelde uit te rekenen.  
*Spelling: We oefenen woorden die eindigen op - isch(e). We blijven oefenen met het schrijven van werkwoorden.  
*Taal: We oefenen met het schrijven van een kort verhaal. We leren wat een bijvoeglijk gebruikt deelwoord is. We 
herhalen wat het gezegde is.  
*Topo: We leren de landen Zwitserland en Oostenrijk.  
*Engels: Unit 3 gaat over tijd.  
 
Het huiswerk staat ook op de website van de school. 
 
Vriendelijke groeten, juf Rianne en juf Tonja 
 
Groep 8 
Deze week sinterklaasfeest! We hopen op prachtige surprises en leuke gedichten! We hebben we zin in! 

Daarnaast leven we toe naar het kerstfeest, wat we op donderdag 19 december met de groepen 1 t/m 8 en ouders/ 
verzorgers hopen te vieren. We besteden er in de bijbelvertellingen aandacht aan en we oefenen de liederen voor de 
viering. Afgelopen weken gingen de bijbelvertellingen over Jozef en Esther, waar ook onze maandsluiting over ging!  

Ook het gewone werk gaat door, zo hebben we weer een thema af, ‘Steden en wegen’. We zijn begonnen met een 
nieuw thema, ‘de pruikentijd’, waarbij we deze week met de verdiepingsopdrachten gaan beginnen.  

De komende 2 maanden hebben de kinderen van groep 8 de tijd om een werkstuk te maken, dat moet gaan over een 



land. Uitleg wordt mee naar huis gegeven. 

Op woensdag 8 januari (19.30 uur) wordt er een ouderavond gehouden voor de ouders/ verzorgers van groep 8 (en 
7). Er wordt dan informatie gegeven over het voortgezet onderwijs. Elk jaar veranderen de middelbare scholen hun 
programma weer, dus er is altijd weer wel iets nieuws te horen. Verder wordt er ook uitleg gegeven over de Cito-
toets en de advisering.  

 

De kinderen van groep 8 hebben inmiddels hun eerste kennismaking gehad met de middelbare school. We 
bezochten de Doe-dag van het Reynaertcollege en hebben het er nu in de klas ook steeds meer over.  

Twee weken geleden hadden we ook weer een cultuurmenu. De derde alweer voor groep 8. We maakten kennis met 
professionele dansers en hadden vervolgens een les waarbij we ook zelf aan het werk gingen.  

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! 

 


