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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
De afrondende fase van het schooljaar.  
Na een behoorlijk frisse lente is het inmiddels volop zomer geworden. Nog ruim vijf weken en dan is het 
alweer zomervakantie. Dit bijzondere schooljaar bevindt zich dan ook al in een afrondende fase.  
Geen schoolreis in deze periode vanwege de geldende beperkingen, maar we hopen na de zomervakantie een 
inhaalslag te kunnen maken. 
Groep 8 maakt zich langzaam op voor een afscheid van De Sterrenpracht en is volop aan het oefenen met de 
musical. Daar wordt hard en enthousiast aan gewerkt!  
Met het team zijn we bezig met de afsluiting van het jaar, het afronden van de methodes en met het 
voorbereiden van het volgende schooljaar. Daar hoort ook het werk-verdelingsplan bij. Meestal noemen we 
dat kortweg de formatie: “Wie geeft les in welke groep volgend schooljaar?”. Daar straks meer over.  
 
NPO 
Om de gevolgen van de periodes van lockdown op te vangen heeft de regering een groot geldbedrag 
uitgetrokken. Dit valt onder de noemer Nationaal Plan Onderwijs. Op De Sterrenpracht zijn we nu bezig om 
ons te bezinnen op de inzet van middelen die hierdoor beschikbaar komen. Er zitten wat voorwaarden en 
consequenties aan. Momenteel zitten we in de fase van analyseren en plannen.  
Eén van de mogelijkheden die door deze subsidie ontstond is dat we een student werken-leren van de Pabo 
voor twee jaar op onze school kunnen inzetten. Hierdoor krijgen we wat meer ‘menskracht’ in de school.  
We kunnen in algemene zin opmerken dat de gevolgen van de lockdown periodes wel te zien zijn op sommige 
gebieden. Maar er is ook grote veerkracht en herstelkracht te zien bij de leerlingen. Dat is zeker te zien in de 
resultaten van de eindtoets van groep 8!  
 
Cito-eindtoets 
De leerlingen van groep 8 hebben de Cito-eindtoets gemaakt in de week voor de meivakantie. Inmiddels 
hebben we de uitslagen binnen en zijn deze met de kinderen meegegeven. Voor ons als school is de 
gemiddelde uitslag van belang. We zijn erg blij met de gemiddelde score van 540,1 die behaald werd. De 
kinderen haalden gemiddeld op het gebied van taal, lezen en rekenen ruim boven de score die verwacht mag 
worden van onze schoolpopulatie!  
 
Leraar in opleiding 
Volgend schooljaar mogen we juf Nathalie Wieringa welkom heten op De Sterrenpracht. Zij komt de komende 
twee schooljaren een werk-leertraject lopen. Ze komt op de donderdag en de vrijdag lesgeven in groep 6-7. 
Deze dagen wordt ze begeleid door juf Tonja. Ze zal ingezet worden voor lesgevende taken. Dat biedt de 
gelegenheid om ook in de groep veel aandacht te kunnen geven en de groep regelmatig te splitsen.  
 
 
Formatie  
Omdat de school de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid is, kunnen we volgend schooljaar gaan werken met 
een extra groep. We starten met zeven groepen aan het begin van het schooljaar.  
 
 



De indeling van de groepen ziet er als volgt uit:  
 

Groep 1-2 Juf Anne (ma, di, do en vr) 20 ll  

Groep 1-2 Juf Mathilde (ma en di) 
Juf Lianne (do en vr) 

20 ll 

Groep 3 Juf Ina (ma) 
Juf Ella (di, wo, do en vr) 

28 ll 

Groep 4 Juf Tamara (alle dagen) 17 ll 

Groep 5-6b Meester Dolf (ma, wo, do en vr) 
Juf Ina (di) 

24 ll (17/7) 

Groep 6a-7a Juf Rianne (ma, di en wo) 
Juf Tonja (do en vr) 
Juf Nathalie (do en vr) 

23 ll (11/12) 

Groep 7b-8 Juf Marit (ma) 
Juf Esther (di, wo, do en vr)  

23 ll (8/15) 

 
We kiezen ervoor om groep 3 niet te splitsen in een enkele groep en een combinatiegroep. Uiteraard zal er 
voldoende ondersteuning in deze groep wordt ingezet.  
De combinatiegroepen worden zo verdeeld dat we met redelijk kleine groepen kunnen werken.  
Binnenkort ontvangt u de verdeling van de leerlingen over de combinatiegroepen. Daarbij streven we ernaar 
om een goede verhouding jongens/meisjes te hebben en houden we indien mogelijk rekening met 
broers/zussen, e.d.  
De wisselmiddag staat gepland op vrijdagmiddag 16 juli. De kinderen van groep 8 hebben dan die middag vrij. 
Op dat moment kunnen de kinderen kennismaken met hun nieuwe leerkracht en met hun klasgenoten.  
 
Agenda         Link naar de agenda 
7 juni             Sterrenkijker juni 
14 juni          Afname cito toetsen (3 weken) 
5 juli             Studiedag: alle leerlingen vrij 
 
Weekliederen  U vindt deze liederen op de liedlijst 
7 juni             Zegen ons algoede   
14 juni           psalm 139:1 
21 juni           Ik was hongerig 
28 juni           psalm 146:3 
5 juli               Zo stevig als wat 
 
Jarigen juni 
14 juni         Manuel groep 2 
18 juni         Emma groep 6/7 
20 juni         Kenji groep 6/7 
21 juni         Paco groep 3/4 en Jason groep 3/4         
23 juni         Vic groep 3/4 en Joep groep 7/8 
26 juni         Skye groep 2 en Machiel groep 4/5 
27 juni         Ninthe groep 1b 
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst!  
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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! 

 
 

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

Algemeen 
 
Informatie van de stichting leerlingenvervoer 
 
Jaarlijkse factuur leerlingenvervoer 
In een van de komende weken ontvangt u de (digitale) factuur voor het leerlingenvervoer van De 
Sterrenpracht. Zoals bekend betalen alle ouders, dus óók uit Axel, mee aan het leerlingenvervoer. Dit omdat 
de school enkel bestaansrecht heeft door de gezinnen van buiten Axel die kiezen voor De Sterrenpracht. Zo 
zorgen we er samen voor dat onze kinderen mogen opgroeien op een school waar Gods Woord centraal 
staat.  
Voor 2021 blijven de kosten voor gezinnen uit Axel €250, gezinnen die gebruik maken van het busvervoer 
betalen €270. Laten we met zijn allen zorg blijven dragen voor de bekostiging hiervan en de mogelijkheid tot 
het volgen van goed Christelijk onderwijs voor onze kinderen. 
Veranderingen samenstelling commissie 
Afgelopen schooljaar hebben Frank van Veen en Sandra Tuin afscheid genomen van de vervoerscommissie. 
Na de zomervakantie hoopt ook Manja Dieleman te stoppen met haar taken voor de vervoerscommissie.  
We zijn erg blij dat we voldoende andere ouders bereid hebben gevonden om deze taken over te nemen.  
 
De nieuwe taakverdeling is als volgt: 
Marco Bakker: voorzitter 
Jelte Harmanny: financiën 
Nettie Slager: abonnementen  
Alita Deurwaarder: subsidie aanvraag gemeente, contactpersoon richting Connexxion 
Pauline Kalisvaart: rooster busbegeleiding 
Marieke Verhelst: lid 
 
 


