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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Onderweg naar Pasen 2021 
Een wereld in de greep van een virus.  
Een onophoudelijk pakket aan maatregelen. 
Economische crisis en volle ziekenhuizen.  
Talloze mensen die hun geliefde moeten missen 
Scholen die dicht gaan en dan weer beperkt open. 
Hulpverleners die de ene keer applaus oogsten en daarna louter onbegrip. 
Jongeren die het moeilijk hebben en ga zo maar door.. 
En toch gloort er hoop.. Een vaccin? Versoepelingen? Maar waar is die hoop dan op gebaseerd?  
Wat heeft deze wereld nodig? Een sterke evenwichtige leider? Een krachtige persoonlijkheid of .. 
 

Deze week was er aandacht in een podcast naar aanleiding van de 
voetwassing met daarbij de vraag: 
Wat draag jij in deze tijd: ‘Draag je liever een kroon of een schort ‘? 
In het verhaal van de voetwassing zet Jezus de juiste toon.  
Niet de toon van een heerser, maar van een dienaar.   
De grondtoon van een leven in zijn Koninkrijk. Een leven vanuit vergeving en 
redding. Het uitdragen van deze grondtoon in de wereld om ons heen maakt 
deze wereld elke dag weer een beetje mooier. Virus of geen virus.  

Trek een schort aan en grijp de kans om anderen tot zegen te zijn in de wereld om ons heen. 
 
We wensen u alvast gezegende paasdagen toe! 
 
Na de schoolsluiting 
Na een wekenlange lockdown is De Sterrenpracht inmiddels weer goed gevuld met kinderen. We zijn allemaal 
erg blij dat we de kinderen weer in de school zien.  
Het is mooi om te zien hoe iedereen de draad weer oppakt en het schoolleven zijn ‘normale’ gang weer gaat. 
Hoewel.. we leven wel met de wetenschap dat het goed mogelijk is dat we ineens weer over kunnen gaan op 
onderwijs-op-afstand. In de school letten we goed op het naleven van de voorschriften, houden rekening met 
afstand en hygiëne, etc.  
Met elkaar proberen we besmettingen buiten de deur te houden. Gelukkig is het op dit moment nog rustig 
rondom de school.  
Het kan gebeuren dat als een leerling besmet is, de groep een aantal dagen in quarantaine moet gaan. 
Hierdoor kunnen we er met elkaar voor zorgen dat besmettingen uitdoven. We willen aan u als ouder(s)/ 
verzorger(s) vragen om daar ook aan mee te werken en om bij twijfel contact op te nemen met de GGD of de 
huisarts.  
Op de dag dat deze Sterrenkijker uitkomt heeft groep 8 een dag thuisonderwijs, omdat juf Marit een 
huisgenoot heeft met koorts, waardoor ze niet op school kon komen werken.  
We zien uit naar de tijd dat Covid ons leven niet meer zo beheerst en we de dingen weer ‘gewoon’ kunnen 
doen.  
 
 
Personeel  



Na de voorjaarsvakantie zijn we op De Sterrenpracht gestart met een instroomgroep voor de jongste kleuters. 
Fijn dat we hierdoor de groepsgrootte overzichtelijk kunnen houden. Juf Tamara is de juf in deze nieuwe 
groep.  
Juf Ina vervangt het werk van juf Tamara op de maandagen in groep 3. Fijn dat we dit op deze manier weer 
konden invullen.  
 
Cito-toetsen 
Op dit moment worden de Cito-toetsen weer afgenomen. Na weer een periode van thuisonderwijs vinden we 
het belangrijk om goed in kaart te brengen hoe de leerlingen ervoor staan. Zo kunnen we inspelen op hiaten 
en krijgen we goed in beeld wat de kinderen nodig hebben om verder te groeien.  
 
Rapporten en gesprekken 
De rapporten komen weer met de kinderen mee naar huis. De leerkrachten hebben hun best gedaan om, 
ondanks de onderbreking van een aantal weken, toch een beeld te geven van de voortgang van uw kind.  
Via de leerkrachten worden de ouders (via Parro) uitgenodigd voor de gesprekken.  
 
Vakantierooster 2021-2022 
De vakanties voor het volgende schooljaar zijn besproken in de MR en vastgesteld.  
U kunt er vast rekening mee houden bij de planning:  
 

Vakantierooster 2021 - 2022 
Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021 
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 
Goede Vrijdag/ Tweede Paasdag 15 april t/m 18 april 2022 
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 2022 
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022 

 
Let op: de studiedagen en evt. extra (mid)dagen voor een vakantie staan nog niet in dit overzicht!  
 
Agenda              Link naar de agenda 
19 maart           rapport 1 mee naar huis 
22-31 maart     rapportgesprekken groep 1-7 (online) 
6 april                Sterrenkijker april    
 
Weekliederen  U vindt deze liederen op de liedlijst 
1 maart              Biddaglied 
8 maart              Mijn Jezus, ik hou van u 
15 maart            ps. 97:5 
22 maart            Hij kwam bij ons heel gewoon 
29 maart            opwekking 47  
5 april                 ps.107:1 
 
 
 
 
 
 
 
Jarigen maart 
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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! 

 
 

2 maart           Matteo  gr. 6/7 
5 maart           Lynn  gr. 2 
7 maart           Joëlle gr. 3/4 
12 maart        Femke gr. 4/5  
14 maart        Kiki gr. 1 
14 maart        Gijs gr. 3/4 
16 maart        Nora gr. 6/7 
19 maart        Milan gr. 7/8   
22 maart        Elisabeth gr. 1 
25 maart        Elijah gr. 3/4 
27 maart        meester Dolf 
29 maart        juf Karin 
31 maart        Mathijs  gr. 4/5 
2 april             Abby gr. 6/7 
3 april             Milan gr. 4/5 
4 april             Amy gr. 1 
4 april             Lisa gr. 1       
     
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst! 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       
Hart voor alle kinderen 
 
 


