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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Inmiddels zijn we begonnen aan de derde schoolweek van het schooljaar 2020-2021. We hebben met elkaar 
een fijne start gemaakt. Mooi om te zien dat alle kinderen weer naar school komen en dat de klassen gevuld 
zijn. Na de lock-down periode van vorig schooljaar valt dat des te meer op.  
We zijn dankbaar voor onze zegeningen. Ook dit schooljaar weten we ons afhankelijk van onze God en Vader. 
Hij ziet ons iedere dag, Hij zal voor ons zorgen.  
Zegen ons Algoede. 
Neem ons in Uw hoede. 
En verhef Uw aangezicht. 
Over ons en geef ons licht.  
 
Geboortebericht 
‘Door Zijn ogen gezien. Door Zijn handen gevormd’. Dit stond op het kaartje dat we in de vakantie kregen.  
Op 14 juli is bij juf Marit, haar man Wouter en hun zoontje Kobus gezinsuitbreiding gekomen. Neeltje is de 
naam van hun dochter en zusje. We wensen hen samen veel geluk en Gods zegen toe voor hun gezin.  
Wilt u een kaartje sturen? Adres: van Kleffenslaan 36, 4334 HJ  Middelburg.  
 
Verkouden….mag je naar school?  
Wie het precieze antwoord weet op iedere specifieke situatie mag het zeggen. Nu de ‘r’ in de maand komt, 
krijgen we daar mogelijk vaker mee te maken. Voorlopig zullen we ons goed aan de maatregelen en afspraken 
moeten houden om te voorkomen dat het virus zich (opnieuw) verspreidt. Dit betekent dat we (extra) alert 
moeten blijven op verschijnselen.  
In de bijlagen treft u een beslisboom aan die richting geeft aan wat u moet doen.  
Mocht u er niet uitkomen en twijfelen, schroom niet bel gewoon de GGD of school.  
 
Schoolkamp achter de rug 
Vorige week is groep 8 op kamp geweest. Ook een schoolkamp heeft te maken met de nieuwe regels. Voor 
groep 8 betekende dit dat ze op de fiets gingen. Naar Cadzand is dat een aardig stukje trappen. In West-
Zeeuws Vlaanderen stond het programma vol met allerlei activiteiten. Het kamp is in een prima sfeer 
verlopen en vrijdag kwam de groep moe en voldaan huiswaarts. Vandaag wordt er in de klas weer hard 
gewerkt door de jongens en meiden van groep 8.  
 
Nieuwe methode in groep 3 
In groep 3 is gestart met een heel nieuwe methode voor aanvankelijk lezen. Nadat we jarenlang hebben 
gewerkt met de methode van Veilig Leren Lezen, is dit jaar de overstap gemaakt naar de nieuwe methode 
‘Lijn 3’. Dit is heel nieuwe methode waar met de nieuwste inzichten en met fraaie materialen het 
onderwijsaanbod voor aanvankelijk lezen is uitgewerkt.  
 
Speeltoestel afgevoerd 
Het speeltoestel op het ‘grote’ plein is bij de laatste keuring afgekeurd. Vanwege de veiligheid is het inmiddels 
verwijderd en afgevoerd. We werken aan een plan om middelen te krijgen om een nieuw speeltoestel aan te 
kunnen schaffen.  
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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! 

 
 

Werkbezoek LEVWN 
Op 6 oktober krijgen we op De Sterrenpracht bezoek van ons bestuur. Eens per jaar komen René Tromp en 
Henk Eilander op school om met ouders, leerlingen, directie en team in gesprek te gaan. Ook worden dan een 
aantal lessen bezocht. Het bestuursbezoek in maart is dit jaar niet doorgegaan vanwege de Corona situatie.  
In oktober zal het bezoek er vanwege de huidige situatie m.b.t. Corona wat anders uitzien. Er worden dit keer 
geen gesprekken met ouders en leerlingen gehouden, directie en team komen wel aan bod en er zullen ook 
lesbezoeken worden gehouden. Deze keer dus geen ouders gevraagd om bij het gesprek te zijn.  
 
Schoolplein rookvrij 
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf het nieuwe schooljaar een 
rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: 
leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere 
activiteiten buiten schooltijd. Binnenkort maken we dit ook zichtbaar met twee borden op het schoolplein en 
raamstickers op de toegangsdeuren. 
Waarom een rookvrij schoolterrein? 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een 
gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en 
jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij 
schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.  
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of bij het hek in het 
zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.  
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze 
kinderen. 
 
Lied van de week: Link naar lied van de week 

  7 september Psalm 19:1 
14 september Heer, u kent mij als geen ander. 
21 september Psalm 27:1 
28 september Opwekking 315 
  5 oktober Psalm 33:1 

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


