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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
COVID-19 maatregelen 
Na de persconferentie van vorige week is er weer heel wat veranderd in de maatschappij. Soms volgen de 
verschillende maatregelen elkaar zo snel op dat het moeilijk meer bij te houden is.  
Voor onze school geldt dat als het gaat om preventie we nog steeds het volgende hanteren:  

• Ouders komen in principe niet in de school, tenzij ze een afspraak met de leerkracht hebben.  
• Als ouders op afspraak in de school komen dragen ze een mondkapje. Dit mag af als het gesprek start 

en de 1,5 meter daarbij wordt gehanteerd.   
We hopen wel dat de regels zoals ze nu zijn voldoende zijn en dat een lockdown met schoolsluiting 
achterwege blijft.  
 
Het blijft een ingewikkeld verhaal hoe om te gaan met verschijnselen, besmettingen en alles wat daarmee 
samenhangt. Voor alle duidelijkheid, voor zover we die op dit moment hebben, nog even de handelswijze van 
de school op een rij: 

• We volgen de beslisboom. 
• Als een gezinslid positief is getest, gaat het hele gezin in quarantaine.  
• De school neemt in iedere situatie contact op met de GGD en volgt het advies van de GGD. 
• Een hele klas gaat pas in quarantaine als de GGD dit heeft gemeld aan de school n.a.v. bron- en 

contactonderzoek. 
• De hygiënemaatregelen die we al hadden blijven actueel.  

 
Werkbezoek 6 oktober 
Morgen, dinsdag 6 oktober staat het jaarlijkse werkbezoek van het bestuur van LEV-WN op de planning. 
Helaas is dit in verband met de nieuwe regels omgezet in een digitaal werkbezoek. Daarbij wordt een gesprek 
op afstand gehouden met de bestuurders en het MT van de school.  
 
Studiemiddag 8 oktober 
Donderdagmiddag 8 oktober hebben de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiemiddag. We gaan ons 
dan verder buigen over onze expeditie: ‘onderweg naar kindgericht onderwijs’.  
Het wordt een middag die we zelf invullen, in verband met de 2e COVID-golf hebben we besloten om de 
adviseur uit de randstad op afstand te houden, hij blijft gewoon thuis. De studiemiddag gaat dus WEL door en 
de kinderen hebben GEEN school.  
 
Startrapport wordt half november meegegeven 
De datum van het startrapport is wat naar achteren geschoven. Het startrapport wordt half november mee 
naar huis gegeven. We hebben dan al wat meer informatie over de voortgang van de kinderen.  
 
De Sterrenkijker voortaan zonder info uit de klassen 
De informatie vanuit de klassen wordt al geruime tijd via Parro met u als ouder(s)/ verzorger(s) gedeeld. Dit 
biedt veel mogelijkheden en is ook veel actueler dan dat we dat in de Sterrenkijker plaatsen.  
De Sterrenkijker zal voortaan alleen de algemene en de schoolbrede informatie doorgeven. De info uit de 
klassen wordt via Parro verspreid.  
 



Schoolfruit 
Van 9 november 2020 t/m 16 april 2021 krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en  
fruit per week. De Sterrenpracht doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit!  

 
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 
http://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 http://www.euschoolfruit.nl/ 
 
GGD en aan-z 
Onze school heeft regelmatig contact met de jeugdverpleegkundige Jacqueline Kint van de GGD en sinds kort 
ook met de sociaal werker jeugd en gezin Corné Elenbaas van aan-z.  Wanneer u vragen hebt over uw kind of 
opvoeding, kunt u die via de leerkracht stellen en/of rechtstreeks contact opnemen met Jacqueline of 
Corné.  Hun mailadres is: jacqueline.kint@ggdzeeland.nl  en  c.elenbaas@aan-z.eu 

Aan wat voor vragen moet u denken?  
U kunt hierbij aan van alles denken wat te maken kan hebben met uw kind en waar u evt. zorgen over hebt. 
Bijv. slecht luisteren, echtscheiding, niet willen eten, bang zijn, bedplassen, ruzie maken, gepest worden, 
twijfels over de gezondheid van je kind, vaak ziek zijn, ziekte in de familie, noem maar op.  

Agenda 
5 oktober             Sterrenkijker oktober 
8 oktober             studiemiddag (leerlingen zijn om 12.00 uur vrij) 
16 oktober           de open morgen voor ouders van nieuwe leerlingen gaat niet door! 
19-23 oktober     herfstvakantie 
2 november         Sterrenkijker november 
4 november         Dankdag 
 
Weekliederen      U vindt deze liederen op de liedlijst 
5 oktober             ps. 33:1 
12 oktober           opwekking 181 
26 oktober           ps. 41:5 
2 november         weeklied dankdag 
 
Nieuwe leerlingen 
Na de zomervakantie hebben we weer een behoorlijk aantal nieuwe leerlingen op De Sterrenpracht mogen 
verwelkomen: in groep 2 Hope, in groep 3/4a Naomi, in groep 4b/5 Joella en in groep 7b/8 Zehen en Joshua. 
In de jongste kleutergroep stroomden sinds de zomervakantie 9 kleuters in: Thomas, Sven, Emily, Chantal, 
Jerehmias, Sylvano, Elisabeth, Kiki en Ninthe. Allemaal van harte welkom en we hopen dat jullie met jullie 
ouders een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben! 
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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! 

 

Jarigen oktober 
4 oktober               David                         groep 1 
16 oktober             Raff                            groep 3/4 
                                Juf Lianne 
17 oktober             Tim                            groep 6/7 
                                Juf Mathilde 
19 oktober             Simon                        groep 7/8 
20 oktober             Levi                            groep 1 
21 oktober             Vince                         groep 1 
25 oktober             Wout                         groep 6/7 
30 oktober             Maurits                     groep 3/4 
31 oktober             Boaz                          groep 2 
                                Tim                             groep 2 
 
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       
Hart voor alle kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


