
 

Geloof in 
ontwikkeling

De Sterrenkijker                 13 september 2021                   nummer 1 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Goed van start!  
Vandaag zijn we alweer begonnen aan de tweede schoolweek. De eerste week verliep soepel. De kinderen 
wisten, ondanks de veranderingen, prima hun lokaal en leerkracht te vinden en iedereen is vol goede moed 
van start gegaan. We zijn blij dat we alle kinderen weer gezond terugzagen op school! We hebben er veel zin 
in om er een mooi schooljaar van te maken. We danken God voor zijn bescherming en aanwezigheid en 
verwachten het dit schooljaar van Hem.  
 
Verbouwing 
In de zomervakantie is het gebouw van De Sterrenpracht behoorlijk onder handen genomen. Als je 
binnenkomt zie je een hele verandering. Er staat een prachtige keuken met kookeiland, de hele school is fris 
geschilderd, er ligt in de gangen en in de hal een prachtige nieuwe vloer, de teamkamer heeft een andere 
ingang, de administratieruimte, het directiekantoor en het kantoor van de IB-er zijn vernieuwd en verbouwd, 
er zijn tussendeuren aangebracht bij de kleutergang-kopieerruimte, de plafonds in de gangen zijn vernieuwd 
en er is in die ruimten ook ledverlichting aangebracht.  
In de herfstvakantie wordt het plafond in de grote hal vervangen en wordt ook daar ledverlichting 
aangebracht. Al met al een behoorlijke verbouwing waar we als team heel blij mee zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekenmethode groep 1 t/m 5 
Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe rekenmethode ‘Getal en Ruimte junior’. Dit is een moderne 
methode met een hoog niveau die heel goed aansluit bij wat de kinderen later in het voortgezet onderwijs 
moeten beheersen. We kiezen voor een stapsgewijze invoering van deze methode.  
Voor deze groepen betekent dit dat er niet meer wordt gewerkt met de tablets van Snappet, maar met de 
eigen bij de methode behorende software (die nog steeds wordt doorontwikkeld) en met werkboeken.  
De kinderen van groep 6 t/m 8 werken dit jaar nog met de software van Snappet.  
 
Chromebooks groep 5 t/m 8 
Door de inzet van de NPO gelden hebben we voor alle kinderen van groep 5 t/m 8 een eigen Chromebook 
waar ze op kunnen werken. De tablets van Snappet zijn daarmee vervangen.  
 
Corona maatregelen  
Deze week horen we hoe de aanpassingen van de Corona maatregelen zullen uitpakken. Meestal wordt dit 
gevolgd met een aanpassing van de protocollen voor het onderwijs.  
Wanneer er zaken veranderen aan de afspraken die we hebben, zullen we u daarover informeren. 
 
Informatie TSO  
De afgelopen week hebben we samen met de TSO coördinator teruggeblikt op afgelopen periode.  
Nu ouder(s)/verzorger(s) gelukkig weer ingezet kunnen worden, zijn er toch een aantal zaken die we onder de 
aandacht willen brengen.  

• Het beleid op De Sterrenpracht is dat ouder(s) en/of verzorger(s) of TSO lopen bij toerbeurt of 
wanneer ze echt niet kunnen dit afkopen. Zo draagt iedereen bij aan de veiligheid en het toezicht op 
onze kinderen.  

• Mochten er bijzondere omstandigheden zijn en is het niet mogelijk mee te draaien met de TSO, neem 
dan contact op met school via de administratie? E-mail: administratiesterrenpracht@levwn.nl 
We kijken dan samen naar een oplossing en kijken wat er eventueel mogelijk is. 

• In de praktijk blijkt dat toch nogal eens iemand gemist wordt, zonder dat deze zich heeft afgemeld of 
geruild. Dit vergt wel een extra inzet van de TSO-coördinator, andere ouders en personeel dat moet 
bijspringen.  

• De TSO tijden zijn als volgt: Plein 1: 12.15-12.45 uur Plein 2: 12.10-12.45 uur  
Wilt u zich melden bij juf Anne Slabbekoorn? Zo weten we of iedereen aanwezig is. 

• Om de TSO goed te laten verlopen, zijn we dringend op zoek naar vaste TSO-ers die op vaste dagen 
per week of twee weken TSO willen lopen? Hier staat een vergoeding tegenover. 
Aanmelden of meer informatie kan via: sterrenprachttso@levwn.nl 

• Patricia Dekker neemt op dit moment de TSO coördinatie waar. Wie wil deze taken van haar 
overnemen? Hier staat een vergoeding tegenover. 
Aanmelden of meer informatie kan via: sterrenprachttso@levwn.nl 

We hopen dat we samen op deze wijze het komend schooljaar zorg kunnen dragen voor het plezier en de 
veiligheid van de kinderen. 
 
Oproep NT2 lessen aan volwassenen 
Vanuit de schoonmaakbranche hebben wij de vraag ontvangen of er iemand is die belangstelling heeft om 
NT2 lessen (Nederlands als tweede taal) te geven aan volwassenen. Of kent u iemand in uw eigen 
kennissenkring? Het betreft geen vast dienstverband, maar een tijdelijke functie of een ZZP overeenkomst. 
Voor meer informatie zie de bijlage bij deze Sterrenkijker of e-mail naar Linda Sparla - linda@seiso.nl 
  
 
 
 
 
 
 



Agenda 
13   september          Sterrenkijker september 
21 september            Schoolreis 
13 september-           startgesprekken 
1 oktober 
18 oktober                   Sterrenkijker oktober 
 
Weekliederen             U vindt deze liederen op de liedlijst Weeklied 2021/2022 
6   september              psalm 12:4 
13 september             Een toekomst vol van hoop 
20 september             psalm 21:4 
27 september             Jezus overwinnaar 
4 oktober                     psalm 28:4 
11 oktober                   Ik volg de Heer 
 
Jarigen september/ oktober 
7   september        Ashira groep 5/6 
14 september        Zehen groep 7/8 
15 september        juf Rianne Hamelink 
20 september        Emily groep 1/2b 
20 september        Mischa groep 5/6 
23 september        Sven groep 1/2b 
25 september        Lisanne groep 5/6 
26 september        Naomi groep 6/7 
29 september        Thomas groep 1/2a 
1 oktober                juf Ella 
4 oktober                David groep 1/2b 
14 oktober              Elvira groep 5/6 
16 oktober              Raff groep 4 
16 oktober              juf Lianne  
17 oktober              Qwincey groep 5/6 
17 oktober              juf Mathilde 
 
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! 

 
 

 
Lied van de maand september 


