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Beste ouders en/of verzorgers,
Advent
In een donkere tijd leven we toe naar het Kerstfeest. Woorden die we ieder jaar moeiteloos gebruiken als het
feest van het licht nadert. Van ‘ vol verwachting klopt ons hart‘ gaan we na 5 december over in de
‘kerststand’. Juist in een periode van zorgen over de COVID-19 besmettingen, de angst of zorg die we daarbij
voelen, mogen we horen over Het Kind dat naar deze aarde kwam. God die zelf een kind werd en ons in het
donker heeft opgezocht om ons Zijn licht te geven: Ere zij God!
Het nieuwe lied van Sela verwoordt dit prachtig:
Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
Terugblik 2020
Voor iedereen die terugkijkt op het jaar 2020 zal gelden dat het een heel vreemd jaar is geweest. Aan het
begin van een nieuw jaar begin je vol goede voornemens en met mooie plannen. Als school maken we een
jaarplan en we denken na over ons onderwijs, over onderwijsvernieuwing, enz.
En toen kwam er een virus, mensen werden ziek, de ziekenhuizen werden voller en op 16 maart gingen de
scholen ineens dicht.
Plotseling schakelden we over op onderwijs op afstand en werd er een enorm beroep gedaan op het
improvisatievermogen van leerkrachten, van kinderen en niet te vergeten van ouders thuis.
Wat was het fijn om na een lange schoolsluiting, de kinderen weer op school te ontvangen. Eerst in kleine
groepen en uiteindelijk weer met volle groepen. Nog steeds met beperkingen, waardoor ‘leuke dingen’ toch
anders moeten worden georganiseerd. We improviseerden met Sinterklaas, de kerstviering kunnen we helaas
ook niet met ouders vieren.
Toch mogen we met dankbaarheid terugkijken op het afgelopen jaar. God was er iedere dag bij. Hij zorgde
voor ons, hij bewaarde ons, gaf ons ieder dag wat we nodig hadden. Met Hem mogen we ook vol goede moed
vooruitkijken naar het jaar 2021. Hij belooft ons een toekomst vol van hoop!

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
COVID-19 maatregelen
Op dit moment is er niet zoveel veranderd op De Sterrenpracht als het gaat om de COVID-19 maatregelen.
We houden de bekende regels aan en houden ouders en niet noodzakelijke externe contacten buiten de
school. Het blijft spannend, zeker gezien het aantal besmettingen in de regio. We houden u als er
besmettingen zijn in de context van de school zo veel mogelijk op de hoogte.
Personeel
Juf Mathilde is op dit moment niet op school, zij zit in quarantaine in verband met een positieve Covid-19 test
in haar gezin. We hopen dat er goed herstel is en dat ze snel weer kan komen werken.
Juf Marit is na haar zwangerschapsverlof weer gestart op De Sterrenpracht. Ze is op maandag actief als
leerkracht van groep 7b/8 en op de donderdag (soms op de woensdag) heeft ze haar taak als Intern
Begeleider weer opgepakt.
Leerlingtevredenheidspeiling
In de afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 de tweejaarlijkse tevredenheidspeiling
ingevuld. Als school krijgen we hier een goed beeld van hoe de kinderen onze school ervaren. Wat fijn om te
merken dat de kinderen zich heel prettig voelen op school en een heel positieve score geven, nog hoger dan
de vorige keer.
Er komen ook altijd aandachtspunten uit voor ons als team, daar praten we over en gaan we mee aan de
slag. Fijn om zo bezig te zijn ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te blijven geven.
Agenda
17 december
18 december
4 januari

Kerstviering op school
Start Kerstvakantie (15.00 uur)
Sterrenkijker januari

Weekliederen
7 december
14 december
4 januari

U vindt deze liederen op de liedlijst
God zal met ons zijn
Zijn naam in Jezus
ps. 71: 9

Jarigen december
11 december
12 december
14 december

Joab
groep 7/8
Hope
groep 2
Jahmilla
groep 1
Amy
groep 4/5
15 december
Christian
groep 1
18 december
Iris
groep 7/8
19 december
Jayson
groep 3/4
20 december
Sam
groep 1
Jannes
groep 7/8
22 december
Joëlle
groep 1
Joop
groep 3/4
23 december
Dennis
groep 4/5
24 december
Vayèn
groep 3/4
Amber
groep 2
26 december
Mirthe
groep 2
28 december
Koen
groep 7/8
29 december
Novi
groep 1
1 januari
Mitchel
groep 2
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst!
Met hartelijke groet,
Lizo Koppejan, directeur

Hart voor alle kinderen

Esther Bakker, teamleider

Medezeggenschapsraad
Om jullie op de hoogte te houden van de MR hier een verslag van de tweede vergadering van dit schooljaar.
Nadat Marjolein Kalisvaart voor de zomervakantie afscheid nam heten we Peter Duerink welkom als nieuw
lid. De MR telt nu weer zes leden Mathilde, Lianne, Tonja, Joa, Johanna en Peter.
Lizo Koppejan licht de begroting van 2021 toe met als belangrijkste punten het gereserveerde budget voor
verbouwen en verduurzamen van het schoolgebouw en de besteding van beschikbaar budget door het
groeiend aantal leerlingen.
We bespreken de coronamaatregelen op school en de tool kit die opgesteld is in het samenwerkingsverband
met Zeeuws Vlaamse besturen.
De overige punten van de vergadering zijn de sinterklaasviering en de communicatie van MR naar achterban.
We besluiten in het vervolg de ouders en teamleden te informeren via de Sterrenkijker na elke vergadering.
Op 1 febr. 2021 staat de volgende vergadering gepland. Dan zal het formatieplan voor komend schooljaar
besproken worden.
Meer informatie over de Medezeggenschapsraad is te vinden op de website van De Sterrenpracht:
https://desterrenpracht-levwn.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad
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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!

