
 

 
  

De Sterrenkijker          6 januari 2020             nummer 5 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Nieuwjaar!  
Na een heerlijke vakantie is het vandaag  de eerste lesdag van het 
kalenderjaar 2020. We konden thuis uitrusten en we mochten 
stilstaan bij de geboorte van Gods Zoon, onze redder, die naar ons 
toe kwam.  
We wensen u en jullie allen een rijk gezegend nieuwjaar toe.  
 
Start van de nieuwe kleutergroep 
Zoals bekend hebben we op school een aardige groei van het 
leerlingenaantal gehad. Met name de jongste groepen groeien flink. Vandaag start onze 3e kleutergroep voor het 
eerst. Juf Tamara is voortaan de leerkracht van deze groep jongste kleuters.  
 
Peuter-kleutergroep stopt, wel samenwerking 
In de afgelopen periode hebben we samen met kinderopvangorganisatie Prokino gewerkt met het concept van de 
peuter-kleutergroep. Hierbij kunnen 3-jarigen van de peuteropvang, samen met een pedagogisch medewerker 
meedraaien in de kleutergroep. Omdat we een streekschool zijn, heeft maar een klein deel van onze aanstaande 
leerlingen hiermee te maken. De belangstelling hiervoor was dan ook uiteindelijk te klein om dit op deze wijze voort 
te zetten.  
Vanaf januari werken we dan ook niet meer met een peuter-kleutergroep. Wel komen regelmatig de peuters van 
Prokino op bezoek in de aanvangsgroep en doen dan bepaalde activiteiten samen.  
 
Nieuw meubilair groep 3 
Wanneer u in groep 3 kijkt, heeft het lokaal een metamorfose ondergaan. Het oude meubilair is verdwenen en 
vervangen door fraaie nieuwe meubels. Het ziet er prachtig uit! Het oude meubilair van de groep is opgehaald 
door een organisatie die het naar een school in Cambodja transporteert.  
 
Mediawijsheid 
We leven in een tijd waarin (sociale) media niet meer weg te denken zijn. Ook de kinderen worden al op jonge 
leeftijd geconfronteerd met reclame, beïnvloeding en ook met diverse sociale media. We maken op De Sterrenpracht 
gebruik van de lessen van het nationale mediapaspoort. We willen hiermee de kinderen helpen om weerbaar te zijn 
en om op een verstandige manier met deze zaken om te gaan. In de komende periode zullen er weer lessen in 
mediawijsheid worden gegeven.   
 

 
 
 

Geloof in 
ontwikkeling



 
Agenda                 Link naar de schoolagenda 
6 januari               sterrenkijker januari 
8 januari               ouderavond voortgezet onderwijs voor ouders/ 
                               verzorgers groep 8 (en groep 7) 
14 januari             spreekuur GGD (14.45 uur) 
 
Weekliederen    U vindt deze liederen op de liedlijst      
6 januari              psalm 70:2 
13 januari           opwekking 640 
20 januari           psalm 76:2 
27 januari           Liedboek 885 
3 februari           psalm 82:3 
 

Jarigen januari 
6 januari                Mart                      groep 1 
6 januari                Fleur                      groep 8 
11 januari             Yhanaika                groep 1 
14 januari             Linda                      groep 4/5 
15 januari             Lotte                      groep 8 
15 januari             Leonie                    groep 8 
17 januari             Thijs                       groep 6/7 
20 januari             Jesse                      groep 1/2 
23 januari             Matthias               groep 4/5 
23 januari             Azarja                    groep 6/7 
25 januari             Marlies                  groep 4/5 
25 januari             Hannah                  groep 3/4 
25 januari             Jens                        groep 3/4 
26 januari             Bram                      groep 3/4 
29 januari             Feline                     groep 3/4 
31 januari             Loïs                        groep 1/2 
2 februari             Rubin                     groep 4/5 

 

Spreekuur jeugdverpleegkundige in het nieuwe jaar 
Ook vanaf  januari 2020 houdt de jeugdverpleegkundige Jacqueline Kint weer open spreekuur bij ons op school. Alle 
ouders/verzorgers met vragen over o.a. gezondheid, gedrag en opvoeding zijn van harte welkom. Een afspraak 
maken is niet nodig! 
  
Jacqueline zit doorgaans in de personeelskamer  van 14.45 uur t/m 15.45 uur, op de tweede dinsdag van de maand. 
De eerste keer dat Jacqueline er zit is dus 14 januari. 
  
Uiteraard is de GGD dit hele schooljaar telefonisch te bereiken: 0113-249406 en kunt u Jacqueline persoonlijk 
mailen: Jacqueline.Kint@ggdzeeland.nl 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  

Hart voor alle kinderen 
 



 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
Wij wensen jullie allemaal de beste wensen voor 2020! 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. We hebben weer zin om te starten!  
 
We beginnen dit jaar met het thema Ziekenhuis. De kinderen gaan aankomende weken veel leren, knutselen en 
ontdekken over dit thema. Als u nog leuke spullen heeft voor het thema, alles is welkom!  
 
 
Schoenen / badslippers 
In de vakantie heeft u een bericht ontvangen dat de kleuters tegenwoordig hun schoenen uit moeten doen in de 
klas. Wij zoeken nog oude badslippers voor de kinderen om in de wc te leggen. Want het is soms in de wc wel nat en 
we willen zorgen dat de kinderen geen natte voeten krijgen. Daarom leggen we badslippers neer zodat ze die kunnen 
gebruiken tijdens hun wc bezoekje.  
 
Nieuwe groep  
Vandaag is groep 1c gestart! We willen Ruth, Novi, Jahmilla, Christian, Joëlle en Sam van harte welkom heten! Heel 
veel plezier in jullie nieuwe groep.  
 
Gymles 
De kinderen krijgen elke vrijdagochtend gymles in de grote gymzaal in bij de Marijkeschool.  
 
Jarigen 
Er zijn heel veel kinderen jarig geweest de afgelopen maand. We willen Novi, Joëlle, Mart, Mitchel, Mirthe, Amber, 
Vayen, Sam, Joop, Jahmilla, Christian, Joris en Jayson feliciteren!!!! 
We hopen dat jullie een leuke verjaardag hebben gehad en goed verwend zijn.  
 
Bijbelvertellingen  
De aankomende weken komen de volgende Bijbelverhalen aan bod.  
Hoofdstuk 15 Ester: Haman, Eten bij de koningin, De Joden gered.  
Hoofdstuk 16 Ezra: Terug naar Israël, de tempel wordt weer gebouwd, Ezra gaat op reis naar Jeruzalem.  
Hoofdstuk 17 Nehemia: Nehemia naar Jeruzalem, Jeruzalems muren herbouwd, Jeruzalems muren ingewijd.  
Hoofdstuk 18 Wonderen: Bruiloft te Kana, Wonderbare spijziging, Lopen op het water.  
 
 
 
Groep 3/4a 
We wensen u allereerst een heel gelukkig en gezond 2020 toe!! 
Het waren toch weer drukke weken zo voor de kerst. Ook al proberen we het zo rustig mogelijk te houden, voor 
sommige kinderen is het toch te veel anders dan anders.  Toch zijn we gewoon doorgegaan met ons werk.  Met lezen 
en rekenen zijn we al bijna op de helft van onze leerstof van dit schooljaar, dus dat gaat goed. Voor kerst hebben we 
kersttakken gemaakt en daaraan allerlei versieringen gehangen. In januari gaan we werken aan een nieuw thema, 
u krijgt daar via Parro nog bericht over. 
 
Groep 3: Is nu bezig met rekenen om over het tiental heen sommen op te tellen en af te trekken. Sommen als 8+5=  
en 12-6=. Dit zijn best moeilijke sommen en die moeten we dan ook nog veel gaan oefenen. Automatiseren heet dat. 
Ook hebben we bij rekenen de tijd van: 5 voor en 5 over het hele uur geleerd. Met taal beginnen we aan kern 6. Als 
we deze kern af hebben, kennen we bijna alle letters. We maken regelmatig een dictee. Dat moet ook wel want eind 
januari hebben we de Cito-toetsen al. De woordjes van kern 6 maar goed oefenen dan. 
 



Groep 4: Is veel met de tafels bezig. We leerden de tafel van 5 al en voor de vakantie moesten we de tafel van 2 
opzeggen, maar dat was voor een heleboel kinderen nog moeilijk. De eerste week na de vakantie nog een 
herkansing, daarna gaan we verder met de tafel van 3. Het is heel belangrijk dat we de tafels goed beheersen, omdat 
dat het rekenen veel makkelijker maakt. Met taal  maken we opdrachten als: beschrijf een route waar je naar toe zou 
willen lopen, waarom gebruik je het woordje omdat vaak? We oefenen voor spelling nog steeds op bloon, dit kun je 
thuis ook doen. 
 
De Bijbelverhalen gaan de eerste week na de vakantie nog over het N.T. , Simeon en Anna, de twaalfjarige Jezus in de 
tempel en Johannes de Doper. Daarna gaan de Bijbelverhalen weer verder over Mozes en het volk Israël. 
Groeten, juf Suzanne, juf Ella , juf Aafke 
 
Groep 4b/5 

Dag allemaal, 
 
Zo zijn wij in de groep de dag na de kerstvakantie begonnen. 
Ook hebben we allemaal een goed voornemen opgeschreven, 
waaraan we de komende weken willen werken. 
Het varieerde van vroeger opstaan tot leuk gaan spelen met de 
kinderen op het plein. 
 
Ook van mijn kant wens ik u allemaal een goed nieuwjaar toe 
onder de zegen van onze God en Vader in de hemel. 
 
 

In de klas werken we hard  en richten we ons op de komende toetsen van Cito. We laten zien wat we kunnen en zijn 
fris en vol goede moed weer aan de slag gegaan. 
 
Uit de Bijbel vertel ik de komende weken over de koningen van Israël. U kunt dit terug vinden op de website van 
www.bijbelonderwijs.nl  groep 4  hoofdstukken 16 t/m 18. 
 
Groep 4 oefent steeds verder met de tafels. We leren de tafels van 5, 2, 3 en 4. 
Ook thuis kunt u hiermee oefenen. Even googelen op tafels oefenen en u vindt een schat aan oefenprogramma’s. 
We hebben ons thema over energietransitie afgerond, en gaan verder met natuurprojecten, waarbij we samen 
nadenken en proefjes doen over zintuigen, geluid enz. (Dit geldt met name voor groep 5.) 
Omdat juf Tamara nu vast bij de kleuters werkt, komt juf Suzanne op de dinsdagen in onze groep werken. 
 
Tot de volgende keer. 
Dolf Spakman 
 
Groep 6/7 
Allereerst wensen we iedereen een gezond en gelukkig 2020 en Gods zegen! We kijken terug op een fijne 
kerstvakantie. 
De maand december stond in het teken van Sinterklaas en Kerst. Voor Sinterklaas had iedereen een leuk gedicht 
geschreven en een mooie surprise gemaakt! Simon had de dag ervoor zijn pols gebroken, maar gelukkig kon hij er bij 
zijn! 
De kerstlunch was erg gezellig en lekker! We bedanken de moeders die alles hebben klaargemaakt! 
Voor de kerstviering hadden we samen mooie liederen geoefend, ook tijdens muziekles met juf Ina. We konden ze 
heel goed zingen! Ook het toneelstuk met verschillende kinderen van de groepen 4-8 ging heel goed. Het was een 
mooie kerstviering!  
In de klas maakten we prachtige kaarten die we aan andere mensen kunnen geven. Zo konden we het delen gelijk in 
praktijk brengen.  
De spreekbeurten zijn ook in volle gang! En wauw wat doet iedereen goed zijn best! Mooie PowerPoint, interessante 
onderwerpen en goede informatie! Er zijn zeer hoge cijfers!  



Op naar de volgende spreekbeurten!  
Bij de lessen mediawijsheid dachten we na over Hoe zie je er online uit? (bewaak je identiteit) en Hoe ga je om met 
negatieve berichten? (wat je geeft krijg je terug). 
Juf Rianne werkt aan het aardrijkskunde thema cultuur, voornamelijk over de verschillende godsdiensten. Juf Tonja 
heeft het thema Steden en Staten (geschiedenis) afgerond. Ze start met het thema Elektriciteit en magnetisme.  
Ster van de week waren Juda, Justin, Sara en Milan.  
De Bijbelverhalen gaan over Nehemia, Ester, wonderen en gelijkenissen.  
In de laatste week van januari starten we met de halfjaarlijkse Cito-toetsen voor rekenen, spelling, taal, technisch en 
begrijpend lezen. 
 
Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep:  
Groep 6  
*Rekenen: We beginnen met blok 7. We oefenen verder met schattend aftrekken en leren aftrekken onder elkaar.  
*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 oefenen we persoonsvormen in de verleden tijd te schrijven 
van zwakke werkwoorden (bijvoorbeeld knipte en bouwde). 
*Taal: We ronden blok 4 af. In blok 5 gaat het onder andere over afkortingen, een brief/e-mail schrijven, moeilijke 
woorden, voltooide en onvoltooide tijd.  
*Topo: We leren  
*Engels: Unit 3 gaat over tijd. Dagen, maanden, kloktijden etc.  
 
Groep 7  
*Rekenen: We starten met blok 7. We gaan verder met kolomsgewijs delen (veelvouden van 100 en 10), het ordenen 
van breuken en het gebruiken van een verhoudingstabel. Ook leren we de oppervlakte van een driehoek uit te 
rekenen. 
*Spelling: We oefenen woorden die eindigen op - isch(e). We blijven oefenen met het schrijven van werkwoorden. 
Ook leren we woorden schrijven met meervoud op en, zoals knieën en koloniën. 
*Taal: We ronden blok 4 af. We starten met blok 5. Daar komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat 
media en communicatie, aankondigen van een evenement, advertentie schrijven en woorden opzoeken in het 
woordenboek.  
*Topo: We leren de landen  
*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 
We gaan in groep 8 weer lekker aan het werk. Morgen brengen we nog een toost uit op het nieuwe jaar! 

Woensdag a.s. 8 januari hebben we in de groep een ouderavond over het voortgezet onderwijs. Ouders van 
leerlingen uit groep 8, maar ook uit groep 7 zijn van harte welkom!   

Op 15 januari gaan we met bijna de hele klas naar de kennismakingsmiddag op het Lodewijkcollege. We gaan daar 
’s middags heen, dus iedereen die mee gaat moet op school blijven eten (lunch meenemen). Meer info over deze 
middag volgt nog. Ook wordt er deze week een brief meegegeven om een of meerdere woensdagmiddagen lessen te 
volgen op het Lodewijkcollege. Dit is uiteraard niet verplicht, maar wel een manier om de school en de lessen een 
beetje te leren kennen.  

Het VO komt nu snel dichterbij. Voor eind februari is het definitieve advies gegeven en voor eind maart moet 
iedereen aangemeld zijn voor de brugklas! 



Binnenkort wordt daarom een brief meegegeven voor het maken van een afspraak voor het adviseringsgesprek voor 
groep 8 leerlingen. Dit gesprek zal tussen 10 en 21 februari plaatsvinden. Bij dit gesprek mag uw zoon/ dochter 
aanwezig zijn.  

De bijbelvertellingen worden deze week weer verteld uit het oude testament. We gaan weer verder met de verhalen 
uit Exodus.  

Deze week beginnen we ook met een nieuw thema over ‘Klimaten’. Daarbij kijken we ook naar gletsjers en 
woestijnen! 

In groep 8 beginnen we in januari ook met de afscheidsmusical. We leren de musical kennen en er worden audities 
gedaan, zodat we in februari echt kunnen beginnen met het oefenen!  

We zijn nu zo’n beetje halverwege het schooljaar. Dat is ook aan de boeken te merken. We zijn al begonnen aan het 
tweede deel van de taalmethode en ook het eerste deel van spelling en rekenen is ver uit.  

Over twee weken beginnen we met de halfjaarlijkse Cito-toetsen. Daar werken we vervolgens 3 weken aan. Er 
worden toetsen gemaakt voor rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, technisch lezen en Engels. We hebben veel 
geleerd en geoefend het afgelopen half jaar, dus die toetsen zullen vast wel lukken!  

 
Groeten, 
Juf Esther en juf Marit 
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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! 

 


