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Beste ouders en/of verzorgers, 

Onderwijs in de Coronatijd 
Na de herfstvakantie hebben we op school een goede start gehad. Het was best even spannend toen we de 
twee dagen voor de vakantie plotsklaps overstapten op afstandsonderwijs. We zijn dankbaar dat er niet meer 
collega’s of kinderen besmet bleken te zijn met COVID-19. Het was fijn om te merken dat de omschakeling 
naar onderwijs op afstand vrij soepel verliep. Dank voor het begrip dat veel ouders toonden voor dit abrupte 
besluit.  
We weten niet wat de toekomst ons brengt, maar we realiseren ons dat deze tijd uiterst onzeker is. Op school 
hebben we de maatregelen over onderlinge afstand en het dragen van mondkapjes verder aangescherpt. We 
hopen dat we de school gewoon open kunnen houden. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen we steeds kijken 
hoe we dit het beste op kunnen lossen. Dan kan het zijn dat één of meer groepen thuis moeten werken of dat 
de school een aantal dagen dicht gaat. We zijn hierover in nauw contact met de GGD en ook met de andere 
schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen hebben we hier overleg over.  

Personeel 
We zijn blij dat juf Karin na haar COVID-19 besmetting weer voldoende hersteld is om te komen werken.  
Juf Aafke heeft heel persoonlijk in de familiekring ervaren hoe ingrijpend deze tijd is. Met de familie moesten 
ze afscheid nemen van haar moeder die overleden is. Heel kort daarna overleed een oom van juf Aafke. We 
wensen de familie de troost en de vrede van God toe in deze tijd van rouw en verdriet.  
We bidden om kracht om door te gaan.  

Studiedag 16 november gaat niet door!  
De geplande studiedag van 16 november gaat niet door. De kinderen hebben deze dag gewoon school. 
Wellicht dat deze op een maandag in het voorjaar alsnog wordt ingepland. We laten u dat dan ruim op tijd 
weten. Reden is dat we deze dag met een externe trainer bij elkaar zouden zijn met het hele team. Op dit 
moment proberen we zo weinig mogelijk externen in de school te halen en gaan we niet als team langere tijd 
samen zitten. Dit om besmetting zo weinig mogelijk kans te geven.  

Sinterklaas 
Helaas wordt ook de kindervriend uit Spanje ernstig gehinderd door de beperkingen die er zijn in deze tijd. De 
reisadviezen binnen Europa zijn op dit moment niet gunstig. Het is daarom maar de vraag of hij kans ziet om 
dit jaar op De Sterrenpracht te komen. Vanwege de maatregelen zal er sowieso geen grootse intocht zijn zoals 
we dat gewend zijn. Wel gaan we er natuurlijk een gezellige dag van maken op school. In de bovenbouw, als 
gebruikelijk, met surprises. In de onderbouw zorgen we voor een leuke dag in de groep.  

 
Schoolfruit 
Van 9 november 2020 t/m 16 april 2021 krijgen uw kinderen op school gratis drie 
porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-
Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. 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 . 
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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! 

 
 

Agenda 
2 november        Sterrenkijker november 
4 november        Dankdag 
16 november      Studiedag vervalt! 
3 december        Sinterklaas op school 

Weekliederen    U vindt deze liederen op de liedlijst 
2 november        weeklied dankdag (Alles wat adem heeft, opwekking voor kids) Staat niet op de liedlijst. 
9 november        ps. 49:5 
16 november      Jezus, de leeuw van Juda 
23 november      Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 
Nieuwe leerlingen 
In oktober zijn de volgende leerlingen bij ons op school ingestroomd. In groep 1: Noor en Lex en in groep 2: 
Isabelle. Allemaal van harte welkom en we hopen dat jullie met jullie ouders een hele fijne tijd bij ons op 
school mogen hebben! 
 
Jarigen november 
9 november              Noortje                      groep 4/5 
12 november            Elise                            groep 4/5 
13 november            Stijn                            groep 6/7 
13 november            Laura                          groep 6/7 
24 november            Teun                           groep 6/7 
27 november            Elise                            groep 6/7 
27 november            Noa                             groep 7/8 
29 november            Dann                           groep 3/4 
1 december              Micha                          groep 7/8 
5 december              Joris                             groep 2 
6 december              Alexandra                   groep 7/8   
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       
Hart voor alle kinderen 
 
 


