
 

 
  

De Sterrenkijker      16 oktober 2017       nummer 4 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Open morgen 
Vrijdag 6 oktober hadden we een goed bezochte open morgen voor nieuwe ouders. We zijn erg blij met deze 
belangstelling voor De Sterrenpracht! We hebben dit jaar nog een open morgen op vrijdag 9 maart.  
Maar uiteraard zijn ouders altijd welkom om met de school kennis te maken. 
 
Vervangingen 
De eerste zeven weken van het schooljaar zitten erop! Dat betekent dat groep 6/7 afscheid heeft genomen van juf 
Tonja. Vanaf deze week heeft de groep op maandag, dinsdag en woensdag les van juf Rianne en op donderdag en 
vrijdag van juf Elselien. Juf Tonja, bedankt voor al het werk dat je op De Sterrenpracht hebt gedaan vanaf 
december 2016!  
We blijven juf Tonja nog wel zien op school, want ze komt gelukkig nog weleens invallen.  
 
Gedragsverwachting van de week: 
Deze week geven we extra aandacht aan het gedrag op het plein, waarbij we ook bespreken dat wanneer je op de 
fiets naar school komt, je op het plein naast je fiets loopt. 
Na de vakantie staat de gedragsverwachting over werken in de hal centraal. 
 

 
Agenda 
Dinsdag 17 oktober                       oudergesprekken startrapport 
Woensdag 18 oktober                   oudergesprekken startrapport 
Vrijdag 20 oktober                         fietsverlichtingsactie, op de fiets naar school! 
Maandag 23 - vrijdag 27 oktober   herfstvakantie 
Maandag 30 oktober                     studiedag, alle leerlingen vrij 
Dinsdag 31 oktober                       luizencontrole 
Woensdag 1 november                 Dankdag 
 
 

Weeklied 
Deze week leren we ps. 46:1 en 4. Na de vakantie opwekking 498 en de week daarna is ps. 54: 2 en 3 aan de 
beurt. U vindt deze liederen op de liedlijst  
 
Jarigen 
17 oktober                  Tim Dieleman (groep 3) en Lauryn Scheel (groep 6/7) 
19 oktober                  Simon van Kammen (groep 4/5) 
25 oktober                  An de Jonge (groep 8) en Wout Kalisvaart (groep 3)                                   
29 oktober                  Tamara Goossen (groep 6/7) en Thobias de Pooter (groep 8)                                   
4 november                Joella Visser (groep 6/7) 
Sparen bij Jumbo voor leer- en spelmaterialen 
In de vorige Sterrenkijker hebben we u al bericht over de Jumbo actie “sparen voor je school’.  

Geloof in 
ontwikkeling



Inmiddels zijn er al honderden punten gedoneerd aan de school! 
Nog een keer de info die bij deze actie hoort: 
Bij elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. 
Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze 
school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen 
aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze 
spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Daarnaast kunt u de 
punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als 
Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School 
app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw 
gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. In de hal staat een dropbox waar u ze in achter kunnen laten. De 
actie loopt nog t/m november.  
 
Fietsverlichtingsactie 
In samenwerking met de ANWB/Veilig Verkeer Nederland houden wij ook een fietsverlichtingsactie.  
We willen deze gaan houden op vrijdagmorgen 20 oktober. Dit is de vrijdag voordat de herfstvakantie begint.  
We vragen dan de kinderen om zoveel mogelijk op de fiets naar school te komen, zodat de verlichting 
gecontroleerd kan worden, en waar nodig in orde gemaakt wordt. 
Helpt u mee om de kinderen van de school veilig te laten rijden in het donkere verkeer? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
 
Hart voor alle kinderen 
  
 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1/2 
We zijn druk bezig met ons thema Bibbers in je buik. De kinderen 
knutselen veel mooie dingen, ze horen mooie verhalen en doen leuke 
activiteiten rondom het thema. De kinderen laten de juffen ook 
regelmatig schrikken! Dit is de laatste week dat we over dit thema 
gaan werken. We sluiten het thema af in de hal met heel de school. 
De afgelopen week was het ook prachtig weer!  
Wat hebben de kinderen van het weer genoten.  
Ook van herfstweer, toen mochten ze vliegeren!  
 
Voorleesmiddag 
Afgelopen dinsdag was er een voorleesmiddag voor opa’s en oma’s. 
De oma van Rubin was langsgekomen met een heel mooi verhaal!  

Bedankt dat u langs bent gekomen! Het was erg geslaagd.  
 
Verteltafel 
In de klas staat er een verteltafel. Die speciaal gemaakt is voor het 
boekje Kikker is bang. Het boekje is al een aantal keer klassikaal 
aangeboden. In de verteltafel mogen ze het verhaal van kikker 
naspelen. De kinderen kunnen dat heel goed!  
 
Letters leren 
Vorige week hebben de kinderen de letter d geleerd, met druiven 



hebben we een reuze d gemaakt. Deze week komt de letter e aan de beurt.  
 
Jarigen en nieuwe kinderen 
Vandaag is juf Lianne jarig en morgen juf Mathilde. Van harte gefeliciteerd!! 
Maurits is al een aantal keren in de klas komen wennen, na de herfstvakantie komt hij voor 
vast bij ons in de klas. Na de herfstvakantie komt Dann bij ons wennen in de klas. Gezellig!  
 
Bijbelvertellingen 
De kinderen hebben geluisterd naar verhalen die betrekking hebben tot het thema.  
Daarnaast horen ze verhalen over Koning David en Salomo.  
De kinderen hebben de liederen geleerd: Ik heb een loflied in mijn hart, je hoeft niet bang te 
zijn en monsters in je hoofd.  
 

 
Algemene informatie: 

- Na de herfstvakantie werken 
we aan het thema de dierentuin. Als uw spullen heeft 
rondom dit thema, mag u het altijd meebrengen.  

- Vorig jaar was juf Diona stagejuf bij ons.  
Tot halverwege november is ze elke donderdag vrij en wil ze 
graag in de middag komen helpen bij ons in de klas.  
Ze is van harte welkom!  
 
 
 
We wensen jullie alvast een heel fijne vakantie toe!  

Groetjes van de kleuterjuffen en meester 
Groep 3 
Bijna Herfstvakantie en dan zitten de eerste weken van het nieuwe schooljaar er al weer op. We hebben veel 
geleerd en hard gewerkt. Voor sommige kinderen was het weleens iets te veel en voor anderen kon het niet snel 
genoeg gaan. Gelukkig merk ik dat de kinderen met steeds meer plezier  met hun opdrachten bezig zijn. Ze doen 
ook echt hun best om het goed te doen. Vandaar ook dat we vanaf volgende week weer beginnen met de pluim 
van de week. U leest in de volgende berichten over wie de pluim verdiende en waarvoor.  
We komen allemaal een keer aan de beurt. 
Lezen: met veilig leren lezen zijn we gestart met kern 3! Vorige week hebben de kinderen de resultaten van de 
snelheid waarmee ze de woordjes kunnen lezen weer mee genomen naar huis en ook hier kunnen ze proberen dit 
nog eens te verbeteren.  Begin volgende week komt er weer een nieuwe lijst mee naar huis!! Succes en we 
merken het echt dat er thuis ook geoefend wordt. Als er ouders zijn die op dinsdag of donderdagmorgen met een 
groepje kinderen willen lezen, van 8.45 uur - 9.15 uur dan kunnen ze dit aan de juf doorgeven. 
Rekenen: we waren steeds aan het splitsen, maar nu gaan we ook echte sommetjes maken. We proberen aan de 
kinderen uit te leggen dat als ze goed kunnen splitsen ze ook goed kunnen rekenen. Als je 7  ballonnen hebt en je 
hebt er 3 in je ene hand hoeveel heb je er dan in je andere hand?? Juist……4!!!   3 +4 = 7.  Het is de bedoeling dat 
kinderen het zo vaak oefenen dat ze op den duur de sommen heel snel kunnen maken. 
Dank aan alle ouders die  hun huizen hebben doorgestuurd!!   Na de Herfstvakantie gaan we er mee aan de slag. 
Deze week zijn we nog aan het werk over het thema van de Kinderboekenweek “Bibbers in je buik”  
We maken maskers en hebben zelfs al een bibber, eng gedicht gemaakt. We doen ook mee aan een kleurwedstijd 
en doen super ons best. Deze week gaan de Bijbelverhalen over: David, Daniel en Saulus en Ananias!  Deze 
hebben weer met ons thema te maken.  
De week daarop gaan de Bijbelverhalen over Izaäk en Jacob en Esau.  
We oefenen en leren volgende week ps. 46: 1 en 4.             
We wensen u alvast een fijne Herfstvakantie toe!! 
Groeten, juf Suzanne, juf Aafke en juf Ella 
 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
In groep 4/5 zijn we druk met veel dingen. Zo gaat het in de bijbellessen over bang zijn en vertrouwen op Jezus 
onze Heer. (David die vlucht voor Saul, Daniël in de Leeuwenkuil) 



We leren hier liederen over en willen u vrijdag graag iets van laten horen. 
Met handvaardigheid maakten we monster werkstukken die bij het thema horen en omdat het in ons voorleesboek 
gaat over inbrekers kregen de kinderen de opdracht om boef Spakman te bespioneren.  
Dit was allemaal erg spannend.  
Met veel plezier kijken we terug op onze uitstap naar de melkveehouderij van de fam. Knoops.  
We leerden erg veel over het melken van koeien. 
 
We zijn bijna klaar met ons thema van geschiedenis jagers/verzamelaars en boeren. We bouwen een heus 
jagerskamp na compleet met hunebed.  
Dinsdag hebben we de toets.  
Er wordt al hard voor geleerd. 
Zonnetjes van de week waren Koen en Gwen.  
Door elkaar complimenten te geven leren we op een andere manier naar elkaar te kijken. Goed om te doen in het 
kader van de kanjerlessen. 
Zorgt u ervoor dat uw kind vrijdag op de fiets naar school komt?  
(Uiteraard alleen wanneer dit echt kan. Dan houden we onze fietsverlichtingsactie. 
Vanaf deze plaats willen we ook juf Elly feliciteren. De afgelopen week mocht ze samen met haar man, kinderen en 
kleinkinderen haar 40-jarig huwelijksjubileum vieren. God is goed. 
Tot de volgende keer. 
Juf Elly en meester Dolf. 
 
 
Groep 6/7 
Ook in de afgelopen weken hebben we weer veel gedaan! 
Allereerst willen we Juf Tonja bedanken voor de fijne weken die we samen gehad hebben!! Bedankt voor al uw 
werk.  
Bij rekenen hebben we in groep 6 gewerkt verder gewerkt aan getalbegrip tot 10.000, het schatten van 
uitkomsten van optellingen tot 10.000, onder elkaar optellen tot 10.000 en plattegronden kunnen lezen.  
Bij groep 7 liggen de accenten op vermenigvuldigen onder elkaar (sommen zoals 35 x 67), vermenigvuldigen met 
10, 100 en 1000 en de meest voorkomende oppervlaktematen kunnen omrekenen.  
Komende week hebben we de toets over blok 3 en starten we met blok 4. 
Bij taal heeft groep 6 onder andere geoefend met het aanwijzend voornaamwoord, alinea’s herkennen en maken, 
het leren uitvoeren van een instructie. In groep 7 kregen onder andere de volgende onderwerpen aandacht: 
argumenteren, het persoonlijk voornaamwoord benoemen en het verschil herkennen tussen feiten en meningen. 
Bij spelling hebben we in groep 6 verder geoefend met het juist schrijven van woorden met i of ie, woorden met 
een korte klank aan het eind van een klankgroep (mollen) en woorden met een lange klank aan het eind van een 
klankgroep (molen). In groep 7 stonden de volgende categorieën centraal: woorden waarin je /sj/ hoort, maar ch 
schrijft en het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige en verleden tijd. Vooral het juist schrijven van 
de persoonsvorm is voor veel kinderen nog erg lastig. 

 
Tijdens de lessen handvaardigheid zijn er prachtige huizen en 
bruggen gebouwd. Sommige bruggen waren zo sterk dat ze zelfs 
niet doorbogen als we er een dik rekenboek oplegden! 
 
Ster van de week was juf Tonja. De nieuwe ster is Julia! 
De Bijbelverhalen gaan deze week over Daniël, Saulus en Ananias, 
de bange gevangenisbewaarder.  
De week na de herfstvakantie is het thema van de Bijbelverhalen 
Jakob wordt Israël. 
Deze week leren we psalm 46 : 1 en 4 en de week na de 

herfstvakantie opwekking 498. 
Juf Tonja heeft vorige week het thema Groeien afgerond en Juf Rianne het thema Klimaten.   
Na de vakantie starten we met nieuwe thema’s. Juf Elselien werkt aan een geschiedenisthema: De slavernij. Juf 
Rianne gaat werken aan een natuur thema: Diversiteit en mobiliteit van dieren en planten.  
Ondertussen hebben we ook al gewerkt over het thema van de Kinderboekenweek ‘Bibbers in je buik’.  
We lezen elke dag een stuk uit het boek ‘Als je durft’ en zingen liederen bij het thema. Deze week zullen gaan we 
nog een paar opdrachten doen rond dit thema.  



Juf Tonja was vrijdag voor het laatst in onze klas. Vanaf vandaag werkt juf Rianne op maandag t/m woensdag en 
juf Elselien op donderdag en vrijdag. 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Woensdag 18 oktober: topo: groep 6 - Overijssel, groep 7: Scandinavië.  
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
Fijne vakantie alvast,  
Vriendelijke groeten, 
Juf Rianne en juf Tonja 
 
Ook via dit bericht wil ik nogmaals alle ouders en kinderen bedanken voor de fijne tijd die ik in groep 6/7 heb 
gehad! Ook bedankt voor alle leuke attenties en lieve woorden! Ik voel me erg verwend. 
Vrijdag hebben we een gezellig afscheidsfeestje gehad. (Een van de kinderen zei: ‘Maar eigenlijk is het helemaal 
niet leuk om afscheid te nemen...!’) Ik ga jullie missen! 
Ik wens jullie het allerbeste en de zegen van de Heer toe! 
juf Tonja 
Groep 8 
Sinds de zomervakantie zijn we alweer bijna twee maanden bezig! We hebben veel gedaan en er is hard gewerkt, 
bijna tijd voor een weekje vakantie!  
Het thema over natuurverschijnselen ronden we deze week af. Vorige week maakten we vulkanen! Iedereen vond 
het geweldig om te zien hoe deze vulkanen uitbarstten!  
Na de vakantie hebben we weer een geschiedenisthema, dit keer over de Pruikentijd. 
Huiswerk blijft goed gaan in onze groep! De meeste kinderen doen hun werk trouw, er wordt over het algemeen 
goed geleerd! Slechts een enkeling die het huiswerk vergeet of er te laat aan begint. Al het huiswerk staat in de 
agenda. 
Vorige week en ook deze week nog hoop ik alle ouders samen met hun kind op school te spreken voor het 
startrapport. Samen gaan we voor een fijn en goed jaar!  
Na de vakantie gaan we het in de klas ook hebben over de middelbare school. Het eerste bezoek komt er namelijk 
ook al aan! Op donderdag 23 november gaan we onder schooltijd naar het Reynaertcollege in Hulst. 
In de vakantie doen leerlingen van groep 7 en 8 mee met het zaalvoetbaltoernooi in Terneuzen, mooi dat we twee 
teams konden vormen! De jongens spelen op dinsdag en de meiden op woensdag.  
Meer informatie volgt deze week via de mail. We hopen op fijne, sportieve dagen! 
 
Groeten, 
Esther Bakker en Suzanne Hoogendoorn 
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