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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Vandaag is het de laatste schooldag van het schooljaar voor de kinderen van De Sterrenpracht. We zijn aan het einde 
gekomen van een veelbewogen jaar.  
Niemand had aan zien komen dat we halverwege de maand maart de school voor weken moesten sluiten en dat we 
ineens ‘onderwijs-op-afstand’ gingen geven.  
 
We zijn blij dat we inmiddels weer min of meer gewoon school hebben, met alle kinderen in de groep. We hebben te 
maken met ‘het nieuwe normaal’ waarin we met protocollen werken om in de school te kunnen zijn.  
De afgelopen periode heeft ons geleerd dat inzichten voortdurend veranderen en regels bij worden gesteld. Aan het 
eind van de zomervakantie wordt een nieuw protocol aan jullie doorgegeven. Daarin staat dan onder andere hoe het 
brengen en ophalen van de kinderen gaat verlopen en hoe we de school bij de start gaan organiseren.  
Helaas zullen we nog geen gezamenlijke jaaropening met ouders en kinderen kunnen houden, hopelijk kunnen we 
daar uiteindelijk wel weer naar terug.  
 
Maar nu staat eerst de vakantie voor de deur. We nemen afscheid van de kinderen van groep 8 die onze school gaan 
verlaten. We wensen hen een goede tijd in het VO en de zegen van God voor hun verdere leven.  
 
De toekomst is onzeker, maar God is er altijd bij. Vanuit de Bijbel mogen we weten dat Hij ons nooit alleen laat, ook 
in onzekere tijden!  
Mijn plan met jou staat vast - spreekt de Heer. Ik heb je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven. (Jeremia 29:11) 
 
We nemen ook voor een tijd afscheid van elkaar. We gaan naar huis om uit te rusten, sommigen gaan op reis voor 
zover dat mogelijk is. Ook de zomer zal er anders uitzien. We hopen elkaar na de vakantie weer te ontmoeten.  
We bedanken u als ouder(s)/ verzorger(s) voor uw hulp, uw begrip, uw meedenken en meewerken, zeker in de tijden 
van het thuisonderwijs. We wensen jullie allen een goede zomer en een gezegende tijd toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geloof in 
ontwikkeling



 
Nieuwsbrief leden 
In juni is de nieuwsbrief weer onder de leden en donateurs van LEV-WN uitgedeeld. 
Bij deze voor u de link naar de Nieuwsbrief juni 2020 
 
Schoolgids 2020 – 2021 
De algemene schoolgids is weer in orde voor het nieuwe schooljaar.  
Bij deze voor u de link naar de Schoolgids schooljaar 2020 - 2021 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       
Hart voor alle kinderen  
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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! 

 

Groep 8 – afscheidsmusical Jungle Beat 
dinsdag 7 juli 2020 


