
 

Geloof in 
ontwikkeling
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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Zomervakantie!  
In de school was het de afgelopen periode een levendige gang van zaken. Dat blijft heel fijn en bijzonder na 
de twee periodes van lockdown! In de groepen wordt hard gewerkt aan de Cito-toetsen die aan het einde van 
het schooljaar gemaakt worden.  Inmiddels nadert de zomervakantie. Voor iedereen was het een vreemd 
schooljaar. Fijn dat we straks weer een periode van rust hebben om de accu weer op te laden.  
Thuis of op reis. We wensen iedereen een fijne vakantie, een goede zomer en hopen de kinderen weer te 
ontmoeten op maandag 5 september. 

Rapporten 
Op vrijdag 16 juli wordt het tweede rapport mee naar huis gegeven met de leerlingen. N.a.v. dit rapport zijn 
er geen gesprekken meer gepland met ouders/verzorgers. Uiteraard kunt u wel contact opnemen met de 
leerkracht van uw kind als u over dit rapport vragen/opmerkingen hebt. In het ouderportaal van ParnasSys 
kunt u alle citoscores en toetsresultaten van uw kind inzien.  
In september staan er startgesprekken gepland. Ook dan kunnen resultaten/citoscores besproken worden. 

Nationaal Plan Onderwijs 
Omdat de overheid tegemoet wil komen aan de achterstanden die kinderen kunnen hebben opgelopen in de 
periode van het thuisonderwijs, zijn er een aantal subsidies beschikbaar waar ook wij gebruik van kunnen 
maken. We zijn een analyse aan het maken van de invloed van de periode met thuisonderwijs op de 
voortgang van de kinderen. Daarbij kijken we naar de resultaten, maar ook naar het sociaal-emotionele en 
mentaal welbevinden van de kinderen. 
Als we kijken naar de resultaten op schoolniveau, kunnen we allereerst vaststellen dat de voortgang van de 
kinderen in brede zin niet veel schade heeft gehad. We kunnen zien dat de eindtoets van Cito van groep 8 
zelfs een heel hoge gemiddelde score had. 
We vinden het niet passend om van achterstanden en beperkingen te spreken. Samen werken we eraan om 
de kinderen een goede voortgang te laten maken en om de juiste acties te ondernemen. 
De middelen die beschikbaar zijn gekomen worden gebruikt voor klassenverkleining, uitbreiding van de 
leerlingenzorg, de aanschaf van onderwijsprogramma’s en nascholing. Verder is het ook mogelijk om voor alle 
kinderen, vanaf groep 4, een eigen Chromebook beschikbaar te stellen, zodat we met de juiste programma’s 
de lessen kunnen ondersteunen. 

Groepen volgend schooljaar 
Volgend schooljaar gaan we starten met zeven groepen. Ook daarin zien we de gestage groei van het 
leerlingenaantal op De Sterrenpracht. Op dit moment zien we dat dit zich stabiliseert en dat we ook in dat 
opzicht een gezonde school zijn. 

Afscheid groep 8 
We nemen afscheid van de leerlingen van groep 8. Voor hen is het een bijzondere basisschoolperiode 
geweest, met twee keer een tijdvak met thuisonderwijs. Met elkaar zijn ze druk bezig met de afronding van 
het schooljaar. Nu de Cito-toets is gemaakt wordt er nog harder gewerkt aan het oefenen van de eindmusical. 
Die laten ze aan de vaders en moeders zien op dinsdag 20 juli. Daarna zit het schooljaar er voor hen op.  
Ze verlaten onze school en gaan naar het voortgezet onderwijs. We wensen hen daar een goede tijd, maar 
bovenal de Zegen van onze God toe. Hij gaat met hen mee! 



Ouderbetrokkenheid 3.0!  
Al een paar jaar zijn we bezig met het project 
ouderbetrokkenheid 3.0.  
Donderdag 17 juni hadden we de audit. Er waren 
gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten!  
We zijn heel blij en trots om te vertellen dat we, school en 
thuis, samen het certificaat gehaald hebben!!  
 
Bij ouderbetrokkenheid gaat het erom dat 
ouders/verzorgers en leraren voortdurend samenwerken 
om het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te 
ondersteunen, zowel thuis als op school. 
Ook om de ouders/verzorgers meer te betrekken in en rond de school en schoolactiviteiten.  
Enkele voorbeelden/activiteiten die bij ouderbetrokkenheid 3.0 horen: Parro, Nieuwsjaarsreceptie, 
Startgesprekken met de kinderen erbij, Contact op maat.  
Door de Corona ligt het momenteel een beetje “stil”. 
(en is dit project misschien voor sommige ouders/verzorgers nog onbekend! ) 
Hopelijk kunnen we snel alles weer oppakken. 

LEV-WN: vertrek bestuurder 
Binnen onze vereniging staat er een verandering voor de boeg. Onze bestuurder René Tromp verlaat per  
1 september onze vereniging en gaat zijn loopbaan voortzetten bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. 
Over de opvolging is op het moment van dit schrijven nog geen duidelijkheid. We wensen hem een goede tijd 
in Den Haag en danken hem voor zijn betrokkenheid bij onze school.  
De laatste daad van betrokkenheid blijkt uit het volgende onderwerp: 

Verbouwing De Sterrenpracht 
In de zomervakantie wordt het gebouw van De Sterrenpracht voor een deel gerenoveerd. Tegelijk worden 
een aantal onderhoudszaken naar voren gehaald. 

Wat gaat er allemaal gebeuren? 

-          Het gedeelte waar nu de keuken, teamkamer en de achterliggende kantoren zijn wordt aangepast. 
-          Er komt een nieuwe keuken, met een kookeiland. 
-          Het personeelstoilet wordt veranderd om ruimte te maken voor de keuken. 
-          De directiekamer, ib-kamer en de administratie-ruimte worden aangepast en gerenoveerd. 
-          In de gangen, de handvaardigheidsruimte en de hal wordt de vloerbedekking en de plafonds vervangen 
            en wordt ledverlichting aangebracht.   
-          In de hal wordt, waarschijnlijk, het plafond vervangen en ledverlichting aangebracht. 
-          In de hele school (en een deel van de lokalen) wordt een deel van het schilderonderhoud uitgevoerd. 

De verbouwing start direct op de donderdag dat de kinderen al vrij zijn. Op de woensdagmiddag daarvoor is 
het team druk bezig met het verhuizen van allerlei meubels en lokalen. We hopen dat e.e.a. voorspoedig 
verloopt. We houden er rekening mee dat bij het begin van het schooljaar de lokalen klaar zijn, maar een 
aantal werkzaamheden nog niet zijn afgerond. 
We hopen in de loop van september in een fraai gerenoveerd gebouw te werken. Mits de corona 
maatregelen het toelaten zullen we u te zijner tijd de gelegenheid geven om onze vernieuwde school te 
bekijken! 

Voor nu wensen we iedereen een goede, gezonde en rustige zomerperiode toe. 
Ga met God, want Hij zal met je zijn!  

 
 



Agenda 
5 juli           Studiedag: alle leerlingen vrij 
                    Sterrenkijker juli 
16 juli         Rapport 2 mee naar huis 
                    Groep 8 trakteert! 
                    Wisselmiddag  
19 juli         afscheid groep 8 van de school 
20 juli         afscheidsavond groep 8 
21 juli         laatste schooldag 
22 juli         studiedag/leerlingen vrij 
23 juli         studiedag/leerlingen vrij 
 
Weekliederen U vindt deze liederen op de liedlijst 
5 juli               Zo stevig als wat 
12 juli             ps 150:1 
19 juli             Jesus love is very wonderful 
 
Jarigen juli/augustus/(september)  

6 juli                       Jasper groep 6/7 
6 juli                       juf Tonja 
7 juli                       Jeremiyah groep 2 
7 juli                       Naomi groep 3/4 
7 juli                       Alisha groep 3/4 
8 juli                       Elynn groep 2 
14 juli                     Samuël groep 7/8 
14 juli                     Rhodé groep 2  
17 juli                     Debora groep 7/8 
20 juli                     Sylvano groep 1a 
20 juli                     Sander groep 2 
20 juli                     Yinthe groep 2 
24 juli                     Alicia groep 7/8 
30 juli                     Hanna groep 6/7 

4 augustus            Jolien  groep 6/7 
6 augustus            Remy groep 6/7 
9 augustus            Jerehmias groep 1b 
12 augustus          Michaëla groep 4/5 
14 augustus          Lucas groep 2 
18 augustus          Sanne  groep 3/4 
19 augustus          Joanne groep 6/7                          
19 augustus          Floris  groep 6/7 
20 augustus          Mats groep 3/4 
20 augustus          Jort groep 7/8 
20 augustus          Chantal groep 1b 
21 augustus          Robin groep 4/5 
22 augustus          Kees groep 3/4 
26 augustus          Anais groep 4/5 
28 augustus          Joshua groep 7/8 
1 september         Milan groep 2 
2 september         juf Anneke 
4 september         Nina groep 3/4 
7 september         Ashira groep 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! 

 


