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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Nieuw leven 
We hebben na de voorjaarsvakantie een periode met prachtig weer achter de rug. De lente is begonnen, de 
bloemen gaan bloeien en de bomen en struiken worden steeds groener. Na een donkere periode wordt het 
weer licht en in de natuur is er weer nieuw leven. We leven toe naar het Paasfeest. Jezus gaf zijn leven en ging 
dwars door de dood heen. Voor ons betekent dat nieuw leven. Leven met Hem.  
Met de kinderen staan we stil bij het lijden, het sterven en vieren we Zijn opstanding.  
 
Geboortebericht Finn 
Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou waar je ook bent of zult gaan. 
Ontvang Gods zegen over je leven. Vrede voor jou in zijn naam! 
Dit staat op het geboortekaartje van Finn. Op 18 maart is bij juf Mathilde, haar man Marc en hun zoontje 
Noah gezinsuitbreiding gekomen. Finn is de naam van hun zoon en broertje.  
We wensen hen samen veel geluk en Gods zegen toe voor hun gezin.  
 
Nieuw leerlingen 
Naast de indrukwekkende beelden van de oorlog in Oekraïne, hebben we inmiddels een aantal kinderen uit 
dit land op onze school zitten. Twee meisjes van 5 zitten in de kleutergroep bij juf Anne en drie jongens zitten 
bij meester Dolf. Zo komt de oorlog ineens dichtbij. Fijn om deze leerlingen op te kunnen vangen en te helpen 
om zich thuis te voelen.  
 
Gebarentaal in de groep 
In groep 1-2 is er naast juf Anne tegenwoordig nog regelmatig een andere gast aanwezig. Voor een leerling 
die slechthorend is wordt ondersteuning gegeven door een doventolk. Heel bijzonder om te zien dat de 
kinderen dat al snel heel gewoon vinden. Het schijnt dat de leerlingen thuis aan hun ouders ook al vertellen 
hoe je bepaalde dingen in gebarentaal vertelt.  
Naast de aanwezigheid van de doventolk is het ook mooi om te zien dat ook juf Anne en juf Marjolein veel 
gebaren gebruiken. Ze hebben daar een training voor gevolgd en als er met de kinderen gesproken wordt, zie 
je dat dit wordt ondersteund met gebaren. Dat is ondersteunend voor alle leerlingen!  
 
Coronaregels 
We zijn heel blij dat het leven weer een stuk ‘normaler’ is geworden als het gaat om Corona. De regels zijn 
een stuk soepeler geworden. Fijn om te zien dat we weer weekopeningen, maandsluitingen en vieringen met 
elkaar kunnen doen.  
 
Werkzaamheden schoolplein  
We zijn nog in afwachting van het plaatsen van de speeltoestellen en het leggen van de ondergronden van de 
toestellen. De planning is dat dit deze maand zal plaatsvinden. Door Corona is er wat vertraging in ontstaan.  
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april is het feest op school. We houden dan de koningsspelen. De middag is een vrije middag.  
En aansluitend hebben we twee weken meivakantie!   
 



Bibliotheek 
De bibliotheek in de hal van de school, in de gang bij de kleuters en in de klassen is behoorlijk gesaneerd. 
Boeken die gedateerd zijn hebben we er uitgehaald om plaats te maken voor nieuwe boeken. Die zijn 
inmiddels besteld, nog even en de kinderen kunnen weer worden uitgedaagd om heel veel te lezen in allerlei 
gave nieuwe en spannende boeken!  
 
Open morgen voor nieuwe leerlingen 
Op vrijdagmorgen 13 mei houden we weer een open ochtend voor nieuwe leerlingen en hun ouders. Om 
kwart voor negen gaat de deur open en kan een les in de groepen worden bijgewoond. Kent u iemand die 
belangstelling heeft voor onze school? Zegt het voort!  
Als u zelf een volgend kind wil aanmelden, dan kunt u een inschrijfformulier bij de administratie halen. 
Fijn als u tijdig aanmeldt, dan kunnen we samen de start van uw kind goed voorbereiden!  
 
Jubileum De Sterrenpracht: save the date 
Onze mooie school bestaat dit schooljaar al 50 jaar! Reden voor een feestje om hierbij stil te staan. Er wordt 
op dit moment door een commissie al nagedacht hoe we hieraan vorm gaan geven.  
Het is de bedoeling om in de week van 27 juni t/m 1 juli een jubileumweek te organiseren met allerlei 
activiteiten. Meer informatie volgt nog. 
 
Agenda 
4 april                 Sterrenkijker april 
14 april               Paasviering (alle groepen) 
15 april               Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij) 
18 april               Tweede Paasdag (alle leerlingen vrij) 
22 april               Koningsspelen (‘s middags alle leerlingen vrij)  
25 april- 6 mei   Meivakantie 
16 mei                 Sterrenkijker mei  
      
Weekliederen   U vindt deze liederen op de liedlijst Weeklied 2021/2022 
4 april                 Pasen: hard geslagen, vastgenageld 
11 april               ps. 108:1 (nieuwe berijming) 
18 april               Geen afstand 
9 mei                  ps. 116:1 
16 mei                Toen de Heer was opgestaan 
 
Jarigen april/mei 
4 april                  Amy groep 1/2a 
                              Lisa groep 1/2a 
8 april                  Floran groep 3 
9 april                  Loïs groep 3 
                             Julia groep 3 
17 april                Nout groep 6/7 
20 april                juf Rianne B. 
21 april                Femke groep 1/2a 
27 april                Rosa groep 6/7 
28 april                Tijs groep 3 
29 april                Harm groep 1/2b 
                             Iris groep 5/6 
30 april                Romy groep 1/2a 
                             Juf Esther  
 
Van harte gefeliciteerd en allemaal een fijne dag toegewenst!! 
 

3 mei                   Joella groep 6/7 
4 mei                   Julie groep 5/6 
                             Daniek groep 6/7 
7 mei                   Sophie groep 7/8 
                             Jaimy groep 1/2a 
8 mei                   Sem groep 3 
9 mei                   Maksim groep 5/6 
15 mei                Jelle groep 5/6 
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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 
 

Nieuws van de MR 
Afgelopen maand is er weer vergaderd door de medezeggenschapsraad.  
 
Het risico-inventarisatie en evaluatie rapport van het schoolgebouw wordt kort doorgenomen en toegelicht. 
Inmiddels zijn er kinderen uit Oekraïne in verschillende klassen begonnen, we kijken hoe we hier mee om 
kunnen gaan als school en in de regio. We bespreken de voortgang van de aanpassingen aan het schoolplein. 
De formatie en vakantierooster voor komend schooljaar worden doorgenomen en onderbouwd. Verder is er 
aandacht voor de komende activiteiten die gepland staan en de identiteitscommissie. 
 
Volgende vergadering is op 13 juni. Dan behandelen we het veiligheids-/tevredenheidsonderzoek van de 
ouders en leerlingen, aftreedschema MR-leden en concept schoolgids. 
 
 


