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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Herfstvakantie   
We hebben op De Sterrenpracht een goede start van het schooljaar gehad. In een mooi verbouwde school 
was het fijn en rustig werken. Fijn dat we met elkaar een goede schoolreis konden maken. Na deze week 
hebben we een week vakantie. De herfst is al begonnen, het kleuterplein ligt vol kastanjes! We wensen 
iedereen een fijne herfstvakantie toe.  
 
Nieuwe leerlingen 
Vanaf september hebben we heel wat nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op De Sterrenpracht. 
Ilse, Henos en Simeon in groep 1/2a, Manuel, Lucas, Hannah, Liv, Ninthe en Thijs in groep 1/2b, Lorin in groep 
3, Lisa in groep 4, Thijs en Nadah in groep 5/6 en Anne-Liz in groep 6/7. 
We heten jullie nogmaals van harte welkom en hopen dat jullie een hele fijne tijd op De Sterrenpracht mogen 
hebben! 
 
Startrapport 
Vanaf dit schooljaar geven we in oktober geen startrapport meer mee aan de leerlingen. De startgesprekken 
zijn daarvoor eigenlijk in de plek gekomen. Afgelopen jaren schreven we deze (eenvoudige) rapporten nog 
wel, maar we merkten dat er weinig nieuwe informatie in gegeven werd.  
Uiteraard kunt u altijd met vragen/opmerkingen komen over uw kind, daarvoor hoeft u niet op een 
uitnodiging te wachten. Het eerstvolgende rapport komt in februari en dan zijn er ook weer gesprekken 
gepland.  
 
Werkbezoek bestuur LEV-WN 
Op dinsdag 12 oktober hebben we bezoek gehad van het bestuur van LEV-WN. Dhr. Henk Eilander kwam op 
bezoek en had gesprekken met ouders, leerlingen, collega’s en schoolleiding. Het was een prettig bezoek, het 
bestuur heeft een positieve indruk van de manier waarop we op onze school met ons onderwijs bezig zijn. 
Dank voor de ouders die tijd vrij maakten om in gesprek te gaan.  
 
Covid-19 maatregelen 
Op De Sterrenpracht merken we er gelukkig nu nog niet zoveel van, maar het aantal besmettingen in de 
samenleving neemt weer wat toe. Hoewel bij één besmetting in een groep niet meer de hele groep in 
quarantaine hoeft te gaan, kunnen we toch nog wel te maken krijgen met de gevolgen van besmettingen.  
Wanneer er een besmetting van een leerling is, neemt de GGD contact met ons op en gaat met ons in overleg 
hoe we moeten handelen. We brengen u als ouders/verzorgers dan op de hoogte en adviseren om uw kind 
extra goed in de gaten te houden op mogelijke klachten. Als er drie of meer besmettingen in dezelfde groep 
zijn, gaat de groep in quarantaine en krijgt thuisonderwijs. We informeren u dan op welke dag de kinderen 
getest mogen worden (dat is na 5 dagen). Kinderen die niet testen mogen na tien dagen weer naar school 
komen.  
We proberen in de school de algemene hygiënemaatregelen na te blijven leven. Verder volgen we de 
voorschriften van de overheid op, voorzover die voor ons van toepassing zijn.  
We houden u op de hoogte als er bijzondere ontwikkelingen zijn.  
 



Even voorstellen 
Hallo allemaal,  
Ik ben Nathalie Wieringa, 19 jaar en woonachtig bij mijn ouders in 
Middelburg. Ik zit momenteel in mijn derde jaar van de pabo. Vanaf dit 
schooljaar werk ik hier op school. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin!  
Ik zit in groep 6/7 en ben er op donderdag en vrijdag. Ik hoop de klas steeds 
meer over te nemen en op die manier zo veel mogelijk te leren. 
 
Verzamelfactuur schooljaar 2021-2022 
In de maand november ontvangt u een e-mail van WIS-Collect om de 
verzamelfactuur schooljaar 2021-2022 te betalen.  
Wilt u goed controleren of voor u de juiste factuur is opgemaakt? 
Bedragen die dit schooljaar in rekening worden gebracht zijn:   
- Bestuursbijdrage LEV-WN: €35,00   
- Ouderbijdrage De Sterrenpracht: €40,00 per kind   
- TSO bijdrage: €15,00 per kind, max. €60,00 per gezin (4 of meer kinderen op school)  
- Afkoop TSO: Als u heeft aangegeven de TSO af te kopen, dan wordt er nog €100,00 extra in rekening  
gebracht.  
Mochten er vragen zijn n.a.v. deze verzamelfactuur, dan kan u contact opnemen met de administratie, 
Anneke de Ruiter – de Vogel @ administratiesterrenpracht@levwn.nl 

 
 
 
Instagram 
Sinds kort heeft de school een Instagram account. Hierop zal van alles 
geplaatst worden wat met de school te maken heeft. Denk 
bijvoorbeeld aan foto’s van uitjes en activiteiten, thema’s waar aan 
gewerkt wordt en nog veel meer! Mocht u de school willen volgen, de 
gebruikersnaam is @desterrenpracht. U kunt ook de QR-code scannen 
via Instagram, dan komt u ook bij het account van de school terecht.  

 

 

Schoolfruit 
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen de kinderen op school gratis drie porties groente en fruit per 
week. Onze school doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en 
gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente 
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 
Nieuwsbrief voor Ouders via http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 

Typecursus LOI Kidzz – inschrijftermijn is verlengd 
Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 6, 7 en 8 die hun kind graag nog willen inschrijven voor de 
Typecursus van LOI Kidzz kunnen dit nog steeds doen. De inschrijftermijn is verlengd! Inschrijfformulieren 
kunnen deze week nog worden ingeleverd op school.  
 
Inloopspreekuur GGD 
Donderdag 21 oktober tussen 14.45 en 15.45 uur is er weer een inloopspreekuur van de GGD. U bent van 
harte welkom voor alle vragen rondom gezondheid, opgroeien en opvoeden. Een afspraak maken is niet 
nodig. Donderdag 18 november en 16 december bent u ook van harte welkom voor het inloopspreekuur. 
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Studiedagen team (staan ook op de site van de school) 
Leerlingen zijn op deze (mid)dagen vrij: 
11 november (middag) 
14 februari (middag) 
20 mei (hele dag) 
2 juni (middag) 
22 juli (hele dag) 
 
Agenda 
18 oktober                   Sterrenkijker oktober 
11-22 oktober             Vertrouwensweek (wonderlijk gemaakt) 
25-29 oktober             Herfstvakantie 
3 november                 Dankdag 
5 november                 maandsluiting groep 6/7 (onder voorbehoud) 
11 november               studiemiddag (alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij) 
15 november               Sterrenkijker november 
 
Weekliederen     U vindt deze liederen op de liedlijst Weeklied 2021/2022 
18 oktober           psalm 34:2 
1 november         Heer, U kent mij als geen ander 
8 november         psalm 42:5 
15 november       Waymaker 
 
Jarigen oktober/ november 
19 oktober             Noor groep 1/2b         
20 oktober             Levi groep 1/2b 
21 oktober             Vince groep 1/2a 
25 oktober             Wout  groep 6/7 
30 oktober             Maurits groep 4 
31 oktober             Boaz groep 3 
                                 Tim groep 3 
6 november           meester Lizo 
9 november           Noortje groep 5/6 
12 november         Elise groep 6/7 
13 november         Stein groep 6/7 
13 november         Laura groep 6/7 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       

Hart voor alle kinderen 



 
 

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! 

 
 


