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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Pasen 
Na de Paasdag zijn we vandaag weer gestart op school.  
We mogen elkaar begroeten: “De Heer is waarlijk opgestaan”. Midden in een tijd waarin we te maken hebben 
met zorgen over de pandemie is die boodschap onveranderd! Hij Leeft!  
 
Wat is het mooi om te weten dat De Heere Jezus niet in de dood is gebleven, maar is opgestaan en opgevaren 
naar de hemel waar hij aan de rechterhand van de Vader zit.  
Hij regeert de wereld en ons leven, Hij zorgt voor ons, ook in deze tijd.  
 
COVID-19 
In de 3e golf van de COVID-19 pandemie hebben we te maken met het feit dat als er een leerling is besmet, 
de groep in quarantaine moet. Deze quarantaine duurt 10 dagen, als de leerlingen uit deze groep na dag 5 
negatief getest worden mogen ze dan weer naar school.  
Als er een besmetting is in de groep van uw kind, krijgt u dat via Parro en de e-mail te horen. We zijn in onze 
communicatie gebonden aan wat de GGD ons meegeeft en wat de wet op de privacy ons oplegt. We sturen 
ook een algemene mail aan de andere ouders.  
Verder hebben we contact met de GGD, afdeling scholen en het bron- en contactonderzoek van de GGD.  
In principe volgen we de adviezen die we daarvan krijgen. Hierbij geldt regelmatig voortschrijdend inzicht, 
waardoor sommige regels in de loop van de tijd veranderen.  
 
Testen van uw kind 
Wanneer een kind getest kan worden is dat aan u als ouders. U kunt ervoor kiezen om uw kind niet te laten 
testen, in dat geval duurt de quarantaine 10 dagen en mag uw kind niet naar school komen.  
Op dit moment wordt er in de berichtgevingen gesproken over sneltesten en zelftesten op scholen.  
Daar is sprake van bij het voortgezet onderwijs en het MBO/HBO.  
Op De Sterrenpracht zal uw kind NIET getest worden, dat is aan u als ouder(s)/verzorger(s).  
 
Koningsspelen, meivakantie, Hemelvaart 
Als je de planning van de komende tijd bekijkt, hebben we nu nog drie weken school voor de boeg. 
Vrijdagochtend 23 april vieren we de Koningsspelen op school. Vanaf 12 uur zijn de kinderen dan vrij en 
beginnen de twee weken meivakantie. Dan hebben we een driedaagse schoolweek die gevolgd wordt door 
Hemelvaart.  
We hopen en bidden dat we deze weken zonder al te veel COVID-19 onderbrekingen door zullen komen en 
dat daarna de rust weer terugkeert.  
Naast de invloed van de pandemie op alle zaken die we plannen geldt boven alles: DEO VOLENTE. 
 
 
 
 
 
 
 



EU-Schoolfruit 2020-2021 wordt verlengd 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma loopt normaal gesproken van half november tot half april. Door de 
lockdown hebben deelnemende scholen vijf weken geen EU-Schoolfruit- en groente ontvangen. Om deze 
reden wordt het programma uitgebreid met vijf extra weken. 
Het schoolfruit, drie stuks fruit/groente per week per leerling, wordt nog tot eind mei geleverd. 
 
Agenda             Link naar de agenda 
  6 april             Sterrenkijker april    
23 april             Koningsspelen (‘s ochtends) 
                           ‘s middags zijn alle leerlingen vrij! 
26 april -           Meivakantie 
7 mei 
13/14 mei        Hemelvaartvakantie 
17 mei              Sterrenkijker mei 
 
Weekliederen U vindt deze liederen op de liedlijst 
  5 april             ps. 107:1 
12 april             Ga met God en Hij zal met je zijn 
19 april             ps. 115: 1 
10 mei              Soon and very soon 
17 mei              ps. 122:3 
 
Jarigen april/mei 
8 april            Floran gr. 2 
9 april            Loïs gr. 2 
                       Julia gr. 2 
17 april         Nout gr. 4/5 
20 april         Britt gr. 6/7 
                       Juf Rianne 
27 april         Rosa gr. 4/5  
28 april         Tijs gr. 2 
29 april         Harm gr. 1 
                       Iris gr. 4/5  
30 april          Juf Esther 
3 mei             Joëlla gr. 4/5  
4 mei             Julie gr. 3/4  
                       Daniek gr. 4/5  
7 mei             Sophie gr. 6/7  
                       Jaimy gr. 1 
8 mei             Sem gr. 2 
15 mei          Jelle gr. 4/5  
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst!  
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       
Hart voor alle kinderen 
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Binnen LEV-WN geven wij onderwijs met de Bijbel als basis op 26 basisscholen in het westen van ons land. 
We hebben hart voor alle kinderen en Geloven in Ontwikkeling! 

 

Algemeen 
Medezeggenschapsraad  
Afgelopen maand is er weer vergaderd door de MR, deze keer online. De begroting voor volgend schooljaar 
werd bekeken en toegelicht door de directie. Ter vergelijking krijgt de MR nog inzage in de begrotingen van 
afgelopen jaren. We bespreken de mogelijkheden voor de formatie volgend schooljaar. Het opsplitsen van 
groepen en de sociale gevolgen worden als aandachtspunt naar voren gebracht. We zijn het eens dat dit zeer 
zorgvuldig overwogen moet worden. De overige punten die aan bod kwamen waren de schoolfotograaf en 
ouderbetrokkenheid. De volgende vergadering staat gepland op 12 april. 
Meer informatie over de medezeggenschapsraad is te vinden op de website van  
De Sterrenpracht: https://desterrenpracht-levwn.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


