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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Laatste periode van het schooljaar  
Op het moment dat deze Sterrenkijker de deur uitgaat hebben we nog zes lesweken voor de boeg. De laatste 
loodjes wegen het zwaarst wordt wel eens gezegd. Maar deze periode kent wel een aantal mooie 
hoogtepunten op onze bruisende school. Groep 8 werkt toe naar de musical, we zien met de hele school uit 
naar de feestweek ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van onze school. We genieten met de kinderen 
van onze vernieuwde schoolplein en we hebben prachtig weer! Ook de komende week ziet er zonovergoten 
uit. Dat is heel fijn voor de kinderen en de begeleiders van het kamp van groep 8 dat a.s. woensdag t/m 
vrijdag plaatsvindt. We weten ons op school rijk gezegend. God zorgt voor ons en we mogen iedere dag de 
kinderen over Hem vertellen!   
Zo werken we de komende tijd toe naar de zomervakantie, waar we natuurlijk ook naar uitzien.  
 
Cito 
Deze weken wordt in de groepen hard gewerkt aan de Eind- Cito toetsen van iedere groep. Zo krijgen we er 
een goed beeld van hoe we er aan het eind van de groep voorstaan.  
De kinderen uit groep 8 hebben de uitslag van de Cito-eindtoets die landelijk wordt afgenomen al binnen. 
Naast de individuele score komt daar ook een schoolgemiddelde uit. We zijn er heel blij mee en ook trots op 
dat we daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde uitkomen!  
 
Jubileum De Sterrenpracht 
In de week van 27 juni t/m 1 juli vieren we het feit dat onze school al 50 jaar bestaat. We maken er geen 
feestdag van, maar een hele feestweek! We beginnen op maandag met de opening van de week en een 
optocht door de wijk. Op dinsdag hebben we sportief event, dit wordt begeleid door de sporters van 
Skills4life. Op woensdag rusten we een dagje uit.  
Op de donderdag staat een vossenjacht op de planning en eten we met de hele school frietjes met een 
lekkere snack erbij.  
De vrijdag heeft een muzikale tint, deze dag krijgen alle groepen lessen in djembé.  
Op vrijdagavond houden we een reünie. Daarover is via de social media al veel gecommuniceerd. Nog niet 
opgegeven? Dan nog snel even opgeven bij juf Rianne Bouman!  
We zien uit naar een mooie feestweek!  
 
Vervanging zwangerschapsverlof juf Anne 
De vervanging van het zwangerschapsverlof van juf Anne, dat vrij snel na de  zomervakantie zal gaan starten is 
inmiddels geregeld. Juf Lissa Ypma komt in de periode dat juf Anne er niet is in groep 1-2 werken. Daar zijn we 
heel blij mee. Juf Lissa werkt op dit moment al op onze school als vervanger van het zwangerschapsverlof van 
juf Mathilde.   
 
LIO-stagiair  
Volgend schooljaar krijgen de kinderen in groep 4 bij juf Tamara een LIO-stagiair in de groep. Meester Aron 
Visser komt een jaar lang op maandag en dinsdag lesgeven in deze groep. Een LIO-stagiair is een leraar in 
opleiding. Hij is bijna klaar met de Pabo opleiding en het laatste jaar moet hij dan zelfstandig lesgeven.  
Van harte welkom en veel plezier in groep 4!  
 



LEV-WN voetbaltoernooi 
De jongens en meiden van groep 8 hebben weer meegedaan aan het LEV-WN voetbaltoernooi, dat na twee 
jaar corona eindelijk weer kon doorgaan. Het toernooi werd gehouden in Oegstgeest en de drie Zeeuwse 
scholen gingen weer met de bus op weg. Ook deze keer moesten de Zeeuws Vlaamse leerlingen met 
voorsprong het vroegst van iedereen vertrekken. Maar daar hebben we deze bikkels niet over horen klagen. 
Met veel enthousiasme en in een fijne en sportieve sfeer werd er gevoetbald. We kwamen niet verder dan de 
groepsfase, maar we kunnen trots terugkijken op een fijne dag, waarin we zeker niet werden weggespeeld. 
Goed gedaan jongens en meiden!  
 
Aanpassingen gebouw zomervakantie 
In de zomervakantie zullen er opnieuw een aantal bouwactiviteiten plaatsvinden. Het is de bedoeling de 
toiletten grondig worden gerenoveerd. Ook zullen in alle lokalen de wasbakken en in de kleuterlokalen de 
keukenblokken worden vernieuwd. Daarnaast is het de bedoeling om in de lokalen ledverlichting aan te 
brengen.  
 
Agenda 
13 juni                Sterrenkijker juni 
15-17 juni          kamp groep 8 
23 juni                schoolreis groep 3-7 
24 juni                schoolfotograaf 
27 juni- 1 juli     Feestweek 50-jarig bestaan van de school! 
1 juli                    Reünie voor oud-leerlingen, leerkrachten en belangstellenden 
11 juli                  Sterrenkijker juli 
      
Weekliederen   U vindt deze liederen op de liedlijst Weeklied 2021/2022 
13 juni                De ware wijnstok 
20 juni                Psalm 141:1 (nieuwe berijming) 
27 juni                Ik zal er zijn (Sela) 
4 juli                   Psalm 147: 1 (nieuwe berijming) 
11 juli                 U bent die u bent 
 
Jarigen juni/ juli 
14 juni                Manuel groep 3 
18 juni                Emma groep 6/7 
21 juni                Paco groep 5/6 
21 juni                Jason groep 4 
23 juni                Vic groep 4 
23 juni                Joep groep 7/8  
25 juni                Sofia groep 1/2b 
26 juni                Skye groep 3 
26 juni                Machiel groep 6/7 
27 juni                Ninthe groep 1/2b 
 
Van harte gefeliciteerd en allemaal een fijne dag toegewenst!! 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       
Hart voor alle kinderen 
 

6 juli                   Jasper groep 6/7 
6 juli                   juf Tonja 
7 juli                   Jeremiyah groep 3 
7 juli                   Naomi groep 4 
7 juli                   Alisha groep 5/6 
8 juli                   Elynn groep 3 
12 juli                 Manuel groep 1/2b 
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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! 

 
 

TSO 
Herhaalde oproep! Graag z.s.m. het formulier in te leveren! 
 
Inschrijven TSO schooljaar 2022-2023 
Voor de TSO heeft u voor komend schooljaar ook weer keuze uit drie mogelijkheden.  
Om de TSO goed te laten verlopen, zijn we nog steeds 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 
 
Bij het maken van het rooster wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeursdag. Graag bij het 
invullen meerdere opties van dagen aangeven, dan kunnen de TSO-beurten ook eerlijk worden verdeeld over 
alle ouders. 
 
Graag uw keuze doorgeven via het bijgeleverde formulier en op school inleveren. 
Nog fijner is het wanneer u de volgende gegevens via de e-mail (sterrenprachttso@levwn.nl) doorgeeft of het 
ingevulde formulier daar naar toestuurt: 
 
Naam: 
Telefoonnummer: 
E-mail: 
Kinderen in groep: 
Voorkeurs dagen (graag meerdere opties invullen): 
Voorkeursplein: 
Ik geef mij op als: 
O   Vaste TSO kracht (minimaal 1x per week, vergoeding € 5,00 per uur) 
O   Ik draai de verplichte TSO beurten (max. 10 keer per schooljaar) 
O   Ik koop de TSO af voor €100 per schooljaar 
 
Graag zou ik uw reactie voor 1 juli 2022 ontvangen. Zodat voor de zomervakantie het rooster voor het nieuwe 
schooljaar bekend is.  
 
Met vriendelijke groet, Willemien Ruben 
 
 
 
 
 


