
 

 
  

De Sterrenkijker             3 februari 2020               nummer 6 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Nieuwe leerlingen 
In januari mochten we weer heel wat nieuwe leerlingen verwelkomen. In groep 1a stroomden Sam, Novi, Christian, 
Joelle, Jahmilla en Ruth in. Deze week komt daar ook Timo nog bij. Van harte welkom op  
De Sterrenpracht! We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school krijgen. 
 
Rapportgesprekken 
In de weken meteen na de voorjaarsvakantie worden de rapportgesprekken gehouden. De inschrijving hiervoor 
wordt binnenkort geopend. Voor groep 8 worden geen gesprekken gepland, voor al die leerlingen is voor de 
voorjaarsvakantie een adviesgesprek, waarin ook het rapport wordt besproken.  
Goede gesprekken alvast toegewenst. 
 

 
Aanmeldingen leerlingen op onze school 
Vrijdag 13 maart 2020 organiseren we weer een open morgen voor 
nieuwe ouders.  Als u zelf een volgend kind wilt 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!.  
We zijn dankbaar dat de school blijft groeien; fijn dat ouders onze 
ambassadeurs zijn en samen met het team werken aan een sterke 
school met een duidelijke christelijke identiteit! 
 
Agenda                    Link naar de schoolagenda 
11 februari              inloopspreekuur GGD (14.45 uur) 
21 februari              rapport mee naar huis 
24-28 februari        voorjaarsvakantie 
2-12 maart              rapportgesprekken  
2 maart                    luizencontrole 
9 maart                    sterrenkijker maart 
10 maart                  inloopspreekuur GGD (14.45 uur)  
13 maart                  open morgen voor nieuwe ouders 
17 maart                  studiemiddag (alle kinderen vrij) 
 

 
 
 
 

Geloof in 
ontwikkeling



Weekliederen   U vindt deze liederen op de liedlijst      
3 februari           psalm 82:3 
10 februari         opwekking 807 
17 februari         ps. 90:1 
2 maart               opwekking 214 
 
Jarigen januari 

5 februari             Jessica                   groep 8 
8 februari             Juda                       groep 6/7 
9 februari             Gijs                         groep 1/2c 
                               juf Marjolein 
12 februari           Matteo                  groep 1b 
14 februari           juf Tamara 
15 februari           Lieke                      groep 1/2c 
16 februari           Lara                        groep 4/5 
18 februari           Linde                      groep 1b 
20 februari           Noa                        groep 6/7 
24 februari           Quinten                 groep 6/7 
25 februari           Jop                         groep 6/7 
27 februari           Emma                    groep 1/2c 
                               Juf Aafke 
28 februari           Lisa                         groep 1/2c 
2 maart                 Matteo                  groep 6/7 
Van harte gefeliciteerd! 
 
 

Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       
Hart voor alle kinderen  
 

Algemeen 
 
Bidden in de klas. Bidt ook mee! 
 
Bidt en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, 
ontvangt, en wie zoekt, vindt en wie klopt hem zal opengedaan worden. Matth. 7:7-8. 
 
Bovenstaande tekst laat zien dat het belangrijk is om actief te bidden. We geloven dat het gebed krachtig is en dat de 
Here onze gebeden wil verhoren. We zijn ontzettend dankbaar dat De Sterrenpracht een school is waar de Here God 
en de bijbel centraal staan. Daarom willen we graag door te bidden voor de school, de leerkrachten en de leerlingen 
een bijdrage leveren aan de identiteit van de school en benadrukken dat we in alles van de Here God afhankelijk zijn. 
Er zijn veel punten waar we voor kunnen bidden en danken: voor zegen, bescherming, veiligheid, wijsheid, plezier en 
groei.  
Gebedspunten 
De gebedsgroep komt iedere maand samen om te bidden vanuit de 
lerarenkamer op school. Er is een ‘gebedsbus’ in de hal van de school waar 
gebedspunten in kunnen worden gedaan door leerlingen en ouders. Daarnaast 
vragen we iedere maand een andere klas om punten van gebed en van 
dankzegging op te schrijven. Dit nemen we mee in ons gebed.  
 
 



Bidden in de klas 
Sinds kort bidden we niet alleen in de lerarenkamer, maar gaan we met 2 à 3 deelnemers van de gebedsgroep ook ín 
de klas bidden, samen met de kinderen en de leerkracht. Zo wordt het voor de kinderen concreet wat bidden is. Ze 
ervaren wat het is als er voorbede voor hen wordt gedaan. Het is belangrijk dat de kinderen ook in de praktijk zien 
dat we alles aan God mogen vragen in gebed. Ook de gewone alledaagse dingen. We passen de gebeden aan naar de 
leeftijd en de gebedspunten van de kinderen.  
Wanneer bidden we?  
Op onderstaande vrijdagen: om 8:45 uur in de lerarenkamer én in de genoemde klassen. 
31 januari - groep 3/4a; 21 februari - groep 4b/5; 27 maart – kleuter- en instroomgroep; 29 mei - groep 6/7  en  
26 juni - groep 8 
Wil je ook met ons bidden? 
Je bent van harte welkom om op (één van) bovenstaande data deel te nemen aan de gebedsgroep! Ook opa’s, oma’s 
of andere betrokkenen zijn vrij om aan te sluiten. Niet iedereen gaat mee in de klas, er blijven ook mensen in de 
lerarenkamer om voorbede te doen.  
Hartelijke groet, Marja Lensen, Joa Ephraïm en Lieneke de Caluwé 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
Wat hebben wij een ontzettend leuk en leerzaam thema achter de rug. De kinderen hebben veel geleerd over ziek 
zijn en het ziekenhuis. De kinderen van groep 1 hebben een bezoekje gehad van een echte arts in de klas.  
En groep 1/2c is op bezoek geweest naar het ziekenhuis. De kinderen hebben hard gewerkt om mooie dokterstassen 
te maken, ambulances en nog veel meer. U heeft de werkjes thuis al kunnen bewonderen.  
 
Nieuwe thema 
De aankomende 3 weken gaan we werken met het thema bakker. Elke klas krijgt een eigen bakkerij en we gaan weer 
heel veel leren en doen met dit thema. Heeft u thuis nog spullen of boeken liggen over de bakker, alles is welkom!  
 
Jarigen 
Ruth, Jesse en Loïs zijn deze maand jarig geweest! Van harte gefeliciteerd allemaal!!  
 
Sokken 
Er is vraag naar reserve sokken! Wie o wie heeft er nog een aantal sokken thuis liggen die wij op school mogen 
gebruiken? Doordat de kinderen op sokken lopen in de klas komt het namelijk nog wel eens voor dat de sokken nat 
zijn. Ook reservekleding is nog steeds welkom. Helaas komt na gebruik niet alle kleding terug naar school en kan het 
gebeuren dat we geen droge kleding hebben na een ongelukje. 
 
Cultuurmenu 
Afgelopen week hebben we een les gehad van het Cultuurmenu. We leerden namen van verschillende instrumenten, 
we mochten zelf op de instrumenten spelen en we zongen en hebben gedanst! Het was heel leuk en leerzaam.  
 
Bijbelvertelling 
De bijbelvertellingen die we aankomende maand gaan vertellen:  
Hoofdstuk 19: Niet meer blind: Blinden, Blinde van Betsaida, Genezing van de blindgeborene. 
Hoofdstuk 20: Jezus geneest: Vier vrienden, dochter van Jaïrus, genezingen op sabbat.  
Hoofdstuk 21: Genezingen: De genezing in het huis van de Romeinse hoofdman, de genezing in Betzata, de melaatse 
van Samaria 
 
Nieuw rapport 
Wij hebben kritisch gekeken naar het kleuterrapport. 
In KIJK komen bijna alle onderdelen voor die we in het huidige rapport ook hebben. 
Wij hebben daarom gekozen om het huidige rapport te laten vervallen. 



Aangezien bijbelonderwijs en de uitslagen van Cito niet voorkomen in de KIJK zetten we dit voortaan onder het kopje 
basiskenmerken. 
Het KIJK rapport komt er als volgt uit te zien: 
- Basiskenmerken / Bijbelonderwijs / Cito uitslagen 
- Betrokkenheid 
- Zelfbeeld 
- Omgaan met volwassenen 
- Omgaan met andere kinderen 
- Spelontwikkeling 
- Taakgerichtheid 
- Grote motoriek 
- Klein motoriek 
- Visuele waarneming 
- Auditieve waarneming 
- Spraak en taalontwikkeling 
- Geletterdheid 
- Ruimtelijke oriëntatie 
- Gecijferdheid 
 
Voor de tekenontwikkeling krijgt uw kind een tekenschrift waarin we regelmatig een tekening 
maken. Aan het eind van de kleuterperiode krijgt uw kind dit schrift mee. U heeft dan een mooi overzicht van de 
tekenontwikkeling. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de kleuterjuffen. 
 
Groep 3/4a 
We zijn afgelopen weken begonnen aan een nieuw thema over : water. Ook de kinderen van meester Dolf uit groep 
4 komen op dinsdag en donderdagmiddag altijd bij ons in de groep om samen over het thema te werken.  
We leren over: de kringloop van het water, hoe kun je water zuiveren, wat drijft en wat zinkt en wat is er al allemaal 
gebeurd voor we het water uit de kraan kunnen drinken.  
De papa van Julie kwam ons vertellen hoe het is om op een baggerschip te werken en waarom het zo belangrijk is dat 
deze schepen er zijn. We vonden het allemaal erg interessant.                                     
We moeten nog een paar Cito- toetsen doen, maar de meeste hebben we al achter de rug. ’t Ging best goed en de 
“denksnoepjes” hielpen  hier  ook een beetje bij. 
 
Groep 3: we zijn alweer begonnen in kern 7. Dit betekent dat we bijna al de letters al hebben geleerd! We leren nu 
alleen nog de klanken/letters  sch, ing, ank en ..icht.  Dit betekent dat we nu echt alleen gaan oefenen op het verder 
ontwikkelen van het lezen en schrijven zonder dat er steeds nieuwe letters geleerd moeten worden. Iedereen heeft 
super zijn/haar best gedaan en daarom vieren we de donderdag voor de vakantie  het: “Letterfeest” U hoort daar 
nog wel meer over. Met rekenen leren we hoe we handig kunnen tellen en wie de vriendjes van 10 zijn. 
Groep 4: Eind deze week moeten we de tafel van 3 opzeggen. Daarna gaan we verder met de tafel van 4 en dan 
hebben we hopelijk de eerste 5 tafels helemaal onder de knie. Het is heel handig en je kunt veel sneller werken als je 
de tafels goed uit je hoofd kent. Met taal zijn we bezig hoe we een verhaal kunnen schrijven en waar de letters in het 
alfabet horen te staan 
 
De Bijbelverhalen gaan weer over het Oude Testament , over de Israëlieten die bijna in het beloofde land zijn en hoe 
ze samen met de Heer het beloofde land kunnen veroveren. We leren ps. 82:3.   
Vrijdag 7 febr. is juf Suzanne weer in de groep. Net als alle maandagen natuurlijk. 
Groeten, de juffen van groep 3/4a 
 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
De afgelopen maand zijn wij met de bijbelvertellingen aan de slag geweest met de verhalen rondom koning Hizkia 
(een man naar Gods hart) en hebben we gewerkt over Ezechiël en Jeremia. 



Best wel heftig om te horen wat de gevolgen zijn wanneer je God verlaat. 
Gelukkig hoor je dan ook weer van Daniël en zijn vrienden die God dienen en zo door Vader in de hemel gesterkt 
worden. 
Daarnaast werkten we hard aan de voorbereidingen voor de af te nemen Cito-toetsen. 
We rekenden met geld, werkten over de klok en oefenden hard met de tafels. 
Op dit moment worden de toetsen afgenomen. We zijn benieuwd naar de resultaten. Binnenkort komen de 
uitnodigingen voor de oudergesprekken. Mocht er aanleiding voor zijn dan neem ik eerder contact op om een en 
ander door te spreken. 
We werkten aan natuurthema’s en deden veel experimenten, waarbij onderzoekend leren centraal stond.  
De kinderen onderzochten bijvoorbeeld het effect van sinaasappelschil op een opgeblazen ballon. Wat denk je wat er 
gebeurd? Wat gebeurde er echt? Hoe komt dit? Waren de onderzoeksvragen. Erg leerzaam. 
Op dit moment werken we over water. We stellen vragen als: 
Wat is water? Heeft het smaak? Hoe is de verhouding zoet en zout water? Hoe maak je water schoon? 
Dit doen we allemaal op een interactieve manier, m.b.v. de website droppie water. (Ook om thuis naar te kijken) 
 
We knutselden mooie vissen. Ze hangen achterin de klas. Het ziet er vrolijk uit. 

                                       
Afgelopen vrijdag hadden we een mooie maandsluiting. Het is mooi en goed om samen te zingen en te horen over 
God onze Vader. 
Dank voor uw komst. 
 

Die vrijdag namen we ook afscheid van juf Sylvia. Een half jaar lang liep zij bij 
ons in de klas stage. 
Juf Sylvia bedankt voor al je inzet. Het ga je goed .    
 
 
 
 
Tot de volgende keer. 
Dolf Spakman 
 

Groep 6/7 
Wat is er de afgelopen weken hard gewerkt! We hebben veel geleerd, mooie dingen gemaakt en plezier gehad.  
Nu laten we bij het maken van de Cito-toetsen zien wat we kunnen. Fijn dat iedereen zo goed zijn/haar best doet! 
Deze week maken we de laatste toetsen. En dan is het alweer bijna tijd voor ons rapport.  
Als het rapport van uw kind nog thuis ligt, wilt u deze dan meegeven naar school?  
 
Op 13 februari wordt groep 7 geïnstalleerd als Jeugdnatuurwacht. We gaan daarvoor (met groep 7) naar de 
Valkeniershof in IJzendijke waar we een roofvogelshow gaan bijwonen! 
 
Juf Tonja werkt aan het thema Ontdekkers en hervormers (geschiedenis). 
Juf Rianne werkt aan het thema Cultuur, aardrijkskunde. We werken aan de 5 wereldgodsdiensten. In groepjes 
werken we aan 1 godsdienst. We maken een presentatie, collage en bv een tekening.  
 
De sterren van de week waren: Micha, Matteo, Joep en Jort.  



Tijdens de Bijbelverhalen vertellen we over de werken van de Here Jezus. Ook over gelijkenissen die Hij vertelt.  
De komende weken leren we Psalm 82:3, opwekking 807, psalm 90:1, opwekking 214: 1 en 3. 
 
Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep:  
Groep 6  
*Rekenen: Na de toets gaan we aan blok 8 beginnen. We oefenen verder met aftrekken onder elkaar. We leren 
betekenis geven aan getallen t/m 100 000, temperatuur aflezen en het lezen en maken van grafieken. 
*Spelling: In blok 6 oefenen we verder met het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en de 
verleden tijd van zwakke werkwoorden waarvan de ik-vorm eindigt op t of d (raad - raadde). Ook leren we woorden 
die eindigen op -teit.  
*Taal: Deze week werken we aan de laatste lessen van thema 5. Deze week hebben we de toets, waarna we starten 
met thema 6. Het gaat onder andere over: woordenschat bij het thema games en computer, het verschil leren tussen 
schrijftaal en spreektaal, argumenten voor en tegen een stelling herkennen, Engelse woorden in de Nederlandse taal 
herkennen. 
*Topo: we gaan beginnen met de topo van Zuid-Holland.  
*Engels: Het thema van unit 4 is ‘Traveling around’ (reizen). We leren van alles over reizen per trein, bus, boot, auto, 
taxi en fiets. Ook leren we hoe je een adres kunt vinden. Aan het eind van dit hoofdstuk kunnen/mogen we weer een 
toneelstuk doen. Over unit 3 komt nog een toets, maar pas als alle Cito-toetsen zijn afgerond.  
 
Groep 7  
*Rekenen: Na de toets gaan we verder met blok 8. We oefenen verder met procenten, kolomsgewijs 
vermenigvuldigen en inhoudsmaten. Ook leren we de rekenmachine verstandig te gebruiken. 
*Spelling: In blok 6 oefenen we met leenwoorden uit het Frans en oefenen we verder met werkwoorden in de 
verleden tijd.  
*Taal: Deze week werken we aan de laatste lessen van thema 5. Deze week hebben we de toets, waarna we starten 
met thema 6. Daar komen onder andere de volgende onderdelen aan bod: woordenschat sport, volgorde van 
gebeurtenissen beschrijven, kijken naar lichaamstaal, stoffelijk bijvoeglijk naamwoord maken. 
*Topo: We gaan beginnen met de topo van Duitsland.  
*Engels: Het thema van unit 4 is ‘Traveling around’ (reizen). De lessen gaan over op vakantie gaan, het reizen met 
verschillende vervoersmiddelen en een vakantie boeken bij een reisbureau. 
 
Hartelijke groeten, juf Rianne en juf Tonja 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 8 
De Cito-toetsen zijn bijna afgerond en we kunnen zeker trots zijn. Er is goed en serieus aan gewerkt!  
Vanaf 13 februari zijn de adviesgesprekken voor groep 8, waarbij ook de kinderen zelf aanwezig mogen zijn. We 
kijken dan ook naar de toetsen en het rapport.  

We zijn intussen lekker bezig met de musical in groep 8, die we op dinsdag 7 juli in de Halle in Axel hopen op te 
voeren. We hebben de musical nu helemaal gelezen en we zijn bezig met de audities. Daarna worden de rollen 
verdeeld en kan het echte oefenen beginnen! 

We zijn begonnen met het thema ‘de 19e eeuw, waarbij we het hebben over de regering van Nederland, maar ook 
over de industrie en Vincent van Gogh. Hier gaan we de komende weken nog mee verder.  

De bijbelvertellingen komen de komende weken uit de Bijbelboeken Jozua en Rechters.  



LEV-WN Voetbaltoernooi in Utrecht voor groep 8! 

Op vrijdag 27 maart willen we met groep 8 weer meedoen met het LEV-WN voetbaltoernooi in Utrecht. Het is de 
bedoeling dat we met alle kinderen uit groep 8 daarheen gaan. Ook voor kinderen die liever zelf niet mee voetballen 
is het een hele leuke dag! De dag wordt georganiseerd door LEV-WN. Voor iedereen zijn er traktaties en is er een 
aandenken!  

Met de Zeeuwse scholen van LEV-WN rijden we samen in een bus naar Utrecht. Deze bus vertrekt vanaf de 
carpoolplaats bij Kapelle aan de A58. We worden om 08.30 uur in Utrecht verwacht. Dus de bus vertrekt al vroeg 
vanaf Kapelle, dat zal tussen 06.30 - 07.00 uur zijn.  

We zoeken enkele ouders die ons naar de carpoolplaats kunnen brengen en/ of 's avonds rond 19.30 uur ook weer 
op willen komen halen.  

We hebben dus nodig: 

- Vervoer (heen en terug) voor kinderen uit Terneuzen, Axel, Zaamslag en Hoek, naar Kapelle. Het lijkt me 
gezien het tijdstip handig wanneer kinderen niet eerst naar Axel moeten komen. 

Graag even een mail naar e.bakker@levwn.nl, waarbij u aangeeft met hoeveel kinderen u wilt rijden.  

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! 

 


