
 

Geloof in 
ontwikkeling

De Sterrenkijker                12 september 2022                    nummer 1 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Start schooljaar 
Op maandag 5 september ging de school weer van start. We begonnen dit jaar weer met een 
nieuwjaarsreceptie. Nadat we dit een tijd niet konden doen vanwege de Corona, was het erg fijn om weer 
zoveel ouders in de school te ontmoeten. Eerst konden de ouders in de groepen rondkijken en kennismaken 
met de nieuwe leerkrachten in het eigen lokaal van de kinderen. Daarna begonnen de lessen en werd er 
gezellig bijgekletst in de hal onder het genot van koffie en thee.  
Fijn om zo samen het jaar te kunnen beginnen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startgesprekken 
Deze week beginnen de startgesprekken. Via Parro heeft u de mogelijkheid gekregen om u hiervoor in te 
schrijven. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, het is nog steeds mogelijk! 
Bij deze gesprekken mag uw kind aanwezig zijn. 
 
Studiedag team 
Vrijdag a.s. heeft het team een studiedag; de LEV-WN inspiratiedag. Samen met de teams van de andere LEV-
scholen gaan we naar Amsterdam! 
Alle leerlingen zijn deze dag vrij.  
 
Datumprikker ouderavond identiteit 
Vanuit de werkgroep identiteit op school (de identiteitscommissie) willen we graag een ouderavond 
organiseren waarin we samen nadenken over de opvoeding van onze kinderen. We willen graag vanuit het 
thema mediawijsheid gaan nadenken over de kansen, maar ook over de risico’s en de grenzen die de digitale 
wereld voor ons en de kinderen heeft.  
We hebben daarvoor een datum en een spreker geprikt op woensdagavond 16 november. Wilt u deze datum 
vast in uw agenda noteren? Meer informatie volgt nog.  
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Schoolfruit 
Van 5 september 2022 t/m 10 februari 2023 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. 

Agenda 
12 september             Sterrenkijker september 
16 september             Studiedag team. Alle leerlingen vrij! 
17 oktober                  Sterrenkijker oktober 
19 oktober                  Studiedag team. Alle leerlingen vrij! 
 
Weekliederen    U vindt deze liederen op de liedlijst liedlijst 2022 2023  
12 september    Be ye still and know that I am God 
19 september    Psalm 3:2 
26 september    Alzo lief had God de wereld 
3 oktober            Psalm 6:3 
10 oktober          Glorie aan God 
17 oktober          Psalm 17:3 
 
Jarigen september/ oktober 
16 september        Liv groep 1/2a 
20 september        Emily groep 1/2a 
20 september        Mischa groep 5/6a 
21 september        Thijs groep 5/6a 
23 september        Sven groep 1/2a 
26 september        Naomi groep 8 
29 september        Thomas groep 3 
3 oktober                Ilse groep 1/2b 
4 oktober                David groep 3 
14 oktober              Elvira groep 5/6a 
16 oktober              Raff groep 5/6a 
 
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! 
 
 
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! 


