
 

 
  

De Sterrenkijker            2 oktober 2017            nummer 3 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Gedragsverwachting van de week: 
Al enkele jaren werken we met PBS (Positive Behavior Support). Positive Behavior Support is een schoolbrede 
aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en 
gedragsproblemen worden voorkomen Ook dit jaar geven we weer elke week aan een gedragsverwachting extra 
aandacht.  
Nieuw is dat we die verwachting ophangen in de hal van de school (kleuteringang en hoofdingang) 
De verwachting van deze week is:  
Als we naar binnen of naar buiten gaan: lopen we rustig, praten we met een gewone stem en ruimen we jas en 
tas netjes op. 
 
Spaaractie bij de Bruna en de Jumbo 
Wij willen de twee volgende spaaracties graag bij u onder de aandacht brengen. Niet om reclame te maken, maar 
de opbrengst komt ten goede aan de school en de kinderen. 

 
 
Sparen bij Bruna voor gratis boeken voor de schoolbieb. 
Wanneer u tussen 4 en 15 oktober (Kinderboekenweek) bij de Bruna  een 
kinderboek koopt, kunt u de kassabon inleveren op school bij de juf of meester. 
Voor 20% van het totaalbedrag kan de school vervolgens gratis boeken 
uitzoeken voor de schoolbieb bij de Bruna! 
Voor meer info zie https://www.bruna.nl/schoolbieb  

 

Sparen bij Jumbo voor leer- en spelmaterialen 
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo 
Terneuzen Lorentzlaan en Jumbo Terneuzen 
Schuttershofweg gaan sparen voor onze school.  
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. 

We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school. 

Geloof in 
ontwikkeling



Agenda 
Vrijdag 6 oktober                                             open morgen voor nieuwe ouders 
Dinsdag 10 oktober                                         inloopspreekuur GGD (14.45-15.45) 
Donderdag 12 oktober                                    oudergesprekken startrapport 
Dinsdag 17 oktober                                         oudergesprekken startrapport 
Woensdag 18 oktober                                     oudergesprekken startrapport 
Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober   herfstvakantie 
Maandag 30 oktober                                       studiedag, alle kinderen vrij! 
 
Studiedagen en vrije dagen schooljaar 2017-2018 
Studiedag groep 1-8 vrij: 30 oktober 2017 
Studiedag groep 1-4 vrij: 16 maart 2018 
Vrije dagen groep 3 en 4:  1 juni 2018 
 
Weeklied 
Deze week leren we ps. 36:2. Volgende week ps. 74:11 en de week daarna is ps. 46:1 en 4 aan de beurt. U vindt 
deze liederen op de liedlijst  
 
Jarigen 
2 oktober                      Steven de Jager (groep 4/5) 
5 oktober                      Marisha Lensen (groep 6/7)  
13 oktober                    Thijs Hoebé (groep 4/5) 
14 oktober                    Bente Ypma (groep 6/7) 
17 oktober                    Tim Dieleman (groep 3) 
                                     Lauryn Scheel (groep 6/7) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider  
Hart voor alle kinderen 
 

Algemeen 
Thema Christelijke Kinderboekenmaand 2017 
 
Op De Sterrenpracht 
werken we van  
9 t/m 20 oktober over  
dit thema.  
 
 
In de groepen worden allerlei activiteiten gedaan rondom de actieboeken voor onder-, midden- en bovenbouw. 
En er zijn kleur-gedichten-voorlees wedstrijden. Ook leren we nieuwe liedjes over het thema. 
Als voorbereiding op het thema vragen we de kinderen om deze week (2 t/m 6 oktober) spullen mee te nemen over 
bang en/of dapper zijn.  
Bijvoorbeeld: 
- Foto dat je dapper was tijdens het bergbeklimmen 
- Diploma van het ziekenhuis toen je bv je amandelen liet 
  knippen of toen je gips eraf ging    
- Een nepspin….. 
- Een poster van een film over dappere helden… 
  Samen met uw kind kunt u vast wel iets bedenken wat mee naar school mag.  
 (het gaat ook weer mee naar huis na afloop van het thema) 
Op vrijdag 20 oktober is de afsluiting voor alle groepen in de hal van de school om 14.15 uur.  
U bent daarbij van harte welkom. 



 
Van de Vervoers- en kluscommissie.  
Beste ouders/verzorgers,  
Twee keer per jaar wordt de school (en met name de gebruiksvoorwerpen) grondig 
schoongemaakt door de ouders van de kinderen.  
Dit is hard nodig omdat de school hier onvoldoende budget voor heeft. 
 
Voor het schooljaar 2017/2018 zijn er twee datums vastgesteld, te weten:  
- donderdag 16 november 2017 
- dinsdag 10 april 2018 
 
Van elke ouder wordt verwacht dat ze één keer per schooljaar anderhalf uur komen helpen.  
Wij willen u vragen om door te geven op welke avond u kunt komen.  
We starten om 19.00 uur. We delen de avond niet meer in twee delen, dus als u wat later komt of iets eerder weg 
moet, is dat geen probleem  
 
Optie 1: donderdag 16 november 2017 van 19.00 uur t/m 21.30 uur  
Optie 2: dinsdag 10 april 2018 van 19.00 uur t/m 21.30 uur  
Wilt u uw keuze kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: desterrenprachtslv@gpown.nl 
of een app te sturen naar 06-12371027. 
Onder vermelding van voornaam, achternaam en in welke groep uw kind /kinderen zitten.  
 
Graag vòòr 25 oktober a.s. reageren. Als we geen reactie ontvangen, wordt u ingepland en kunt u op het rooster 
lezen wanneer u aan de beurt bent. Bij verhindering graag onderling ruilen en deze ruiling aan ons doorgeven.  
Met vriendelijke groet, 
Namens de commissie, Tiny van Doeselaar en Sonja	Bosma	
	
Fietsverlichtingsactie 

Enige tijd geleden zijn wij als school weer geëerd met het verkrijgen van 
het verkeersveiligheidscertificaat. Als school vinden wij het dan ook erg 
belangrijk dat de kinderen veilig zijn in het verkeer. Een van de dingen 
die in deze tijd weer de aandacht vraagt is de verlichting van de fietsen.  
De praktijk wijst uit dat het hier nog wel eens aan hapert. 
In samenwerking met de ANWB/Veilig Verkeer Nederland houden wij 
dan ook een fietsverlichtingsactie. We willen deze gaan houden op 
vrijdagmorgen 20 oktober. Dit is de dag 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. 

Als school hebben wij hiervoor van de ANWB een koffer met gereedschap en verlichtingsmateriaal gekregen.  
Graag willen we deze spullen actief inzetten, maar dit kan alleen wanneer u als ouder zich in wilt zetten om de actie 
tot een succes te maken.   
De werkzaamheden bestaan uit het controleren van de fietsen op de 
verlichting en kleine reparaties uit te voeren en eventueel de fiets te 
voorzien van (mobiele) lampjes. Een complete gereedschaps-  en 
materiaalkoffer is hiervoor beschikbaar.  
Nu alleen nog de benodigde handige vaders/moeders/opa’s/oma’s. 
Helpt u mee om de kinderen van de school veilig te laten rijden in het 
donkere verkeer? Mogen we op u rekenen? 
U kunt zich opgeven via de mail: d.spakman@gpown.nl 
Met vriendelijke groeten, namens de hele schoolbevolking, Meester 
Dolf. 

 



 
Nieuws van onze groepen 

 
Groep 1/2 
 
Vorige week hebben we het thema ‘Afval’ afgesloten met een vuilniszakkenmodeshow. 
We kijken terug op een geslaagd thema en een goede start van het schooljaar.  
Nieuw thema 
Deze week starten we met een nieuw thema: ‘Bibbers in je buik.’ Dit is het thema van 
de Christelijke kinderboekenmaand. Het motto van dit thema is dat je niet bang hoeft te 
zijn omdat God met je is. Ook in de andere klassen zal gewerkt worden rondom dit 
thema. In dit thema nemen boeken een belangrijke plaats in. We lezen het boek 
 ‘Kikker is bang’ en ‘Bange Barend leert vliegen.’ De themahoek is omgebouwd tot 
bibliotheek. De kinderen mogen deze week spullen of foto’s meenemen die te maken 
hebben met het onderwerp bang en dapper zijn.  
Voorleesmiddag  
Op dinsdag 10 oktober houden we een voorleesmiddag voor opa’s en oma’s. We starten de voorleesmiddag om 
13.15 uur. Van elke leerling mag een opa en/of oma op school komen om een boekje voor te lezen. Opa of oma 
mag zelf een boek meebrengen. Eventueel hebben we op school ook boeken te leen. Om 13.45 uur nemen de 
opa’s en oma’s weer afscheid,  de kinderen kunnen dan nog in de hoeken gaan spelen.  

Cijfers oefenen 
Om de week doen we een activiteit rondom een cijfer. Vorige week was dat het cijfer 3 
(groep 1) en het cijfer 13 (groep 2). We doen dan een speelse activiteit rondom dit 
cijfer. We zijn op zoek gegaan naar de cijfers 3 en 13 in 
folders.  
We konden er heel wat van vinden! 
Open morgen 
Op vrijdag 6 oktober zijn ouders van toekomstige leerlingen 
van harte uitgenodigd op de open morgen.  
Bijbelverhalen 
Deze week gaan de Bijbelverhalen over Koning David.  
We leren het lied ‘je hoeft niet bang te zijn.’  

(Je hoeft niet bang te zijn)   
Volgende week zullen we de Bijbelverhalen aanpassen aan het thema. We vertellen over 
Jakob, Mozes en Daniël. We leren dan het lied ‘Monsters in je hoofd’  
(Monsters in je hoofd) 
Een jarige 
Lisanne van Doeselaar is 4 jaar geworden, van harte gefeliciteerd! 
Vriendelijke groeten uit de kleuterklas! 
 
Groep 3 
De eerste opstartweken zijn alweer voorbij en we merken dat iedereen langzaam een beetje de weg weet in de 
groep en ook de regels kent. We zijn samen een leuke groep en de kinderen kunnen dan ook goed met elkaar 
overweg.  
Lezen: We werken nu in kern 2 en leren woorden als: teen, een, neus, oog, buik enz.  Alle kinderen hebben de 
woordjes van kern 1 goed en op snelheid gelezen. Compliment voor de kinderen en hun ouders die steeds zo goed 
oefenen. De woordjes van kern 2 hebben de kinderen vorige week al mee naar huis genomen dus….,  
succes met het oefenen maar weer.  
Rekenen: We zijn op dit moment heel erg bezig met het splitsen van getallen. Ik heb 8 knikkers, ik heb er 3 in mijn 
ene hand, hoeveel heb ik er dan in mijn andere hand?? Sommige kinderen vinden dit nog erg moeilijk, maar als we 
dit goed leren automatiseren dan kunnen kinderen later ook snel de rekensommen maken. Ook leren we de 
getallen van 1- 20 te plaatsen en schijven op de getallenlijn. Er zijn ook kinderen die het allemaal heel gemakkelijk 
vinden en snel met de lessen klaar zijn.  
Deze kinderen maken extra werk en kunnen ook met andere rekenopdrachten aan het werk. 
Zoals u in Digiduif al hebt gelezen vier ik dinsdag mijn verjaardag , dan hebben we dus de hele dag feest.  
We hebben er al zin in.  
 



 
We  willen over enkele weken met een  nieuw TOM-thema beginnen, namelijk wonen. Alle kinderen moeten een 
foto van hun eigen huis meenemen naar school, want we gaan met elkaar “de Sterrenstraat “maken. U kunt de 
foto ook e-mailen naar mijn email adres. (ella.bakker@gpown.nl)  Het wordt vast een mooie en bijzondere straat.  
Bibbers in je buik (wees niet bang, want God is bij je) : Dit is het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand. 
Vanaf volgende week mogen we spullen meenemen over het onderwerp bang of dapper zijn. Dat kan een foto zijn 
waarop je bang bent of heel dapper, een enge spin, een spannend verhaal, een eng dier, het ziekenhuis enz. enz.  
De twee weken daarna gaan we op allerlei manieren over dit onderwerp aan het werk. 
Vanaf volgende week gaan de  Bijbelverhalen over: Abraham ,Ismaël en Izaák. Daarna worden er verhalen verteld 
over personen in de Bijbel die ook heel dapper waren.Daar leren we ook enkele liederen over.    
Vrijdag 6 oktober is juf Suzanne er weer.  
Groeten, juf Ella, Suzanne en Aafke 
 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
Ook nu is er weer veel te vertellen vanuit groep 4/5. 
Heeft u uw kind ook horen vertellen uit de Bijbel over Saul David en Reus Goliath? We hoorden hierin hoe God in de 
hemel zijn kinderen bewaart en dat wij altijd op hem mogen vertrouwen. Verder leerden wij o.a. een 
bijbelboekenlied. (Zie hiervoor op youtube) We leerde deel 1. 
In de klas hadden wij de afgelopen vrijdag les over de Euro. We weten er weer een heleboel meer van.  
De kinderen namen hierover werkboekjes mee naar huis en een mooie onderlegger. 

Erg enthousiast werkten we de 
afgelopen week ook over de GEZONDE 
pauzehap. Op bijgaande foto ziet u de 
kinderen die een mooi gepimpte 
pauzehap mee naar school namen. Iets 
meenemen uit de schijf van 5 is altijd 
gezond.  
Wist u dat drinken uit een pakje lang niet 
zo gezond is als vers fruit? Er zit nl. erg 
veel toegevoegde suiker in.  
Zo ligt diabetes op de loer. Water met 
stukjes fruit erin is ook erg lekker en 
super gezond. 

 

Vrijdag a.s. gaan we zoals het er nu naar uit ziet naar de melkveehouderij van de fam. Knoops bij Absdale. Fijn was 
het om te merken, dat er erg veel ouders zich hadden opgegeven voor het rijden.  Ik heb een keuze moeten maken. 
Voor de ouders die afvielen komt er vast nog wel een volgende keer. 

De zonnetjes van de week waren de afgelopen weken Alicia, Koen, Noa Steendijk en Joab.  
Wat is het fijn om mooie complimenten uit te delen en te krijgen. 

Met reken, taal en spelling staan er weer een aantal toetsen aan te komen. De kinderen krijgen de toetsbladen na 
afloop mee naar huis voorzien van een beoordeling. Vraagt u uw kind er maar eens naar. Het is ook altijd goed om 
met uw kind over andere dingen van school te praten. Soms zijn er dingen die belangrijk zijn om te delen met de 
meester of juf. (vooral wanneer het gaat om het welbevinden van uw kind)  
Blijf er niet mee rondlopen, maar deel het met de meester of juf. Dan houden we het leuk in de klas. 
Tot de volgende keer. 
Juf Elly en Meester Dolf. 



	
 
Groep 6/7 
Wat hebben we weer hard gewerkt de afgelopen weken!  
We hebben veel toetsen gemaakt. Methodetoetsen alsook huiswerk toetsen.  
Ook deden we mee met de Pauzehap. We kregen een aantal producten van de Albert Heijn die we mochten opeten 
op school. Als stimulans voor een gezonde pauzehap. We kregen mueslibrood, druiven, bessen en komkommer.  
En de komkommer mochten we dippen in pindakaas.  
Bij rekenen hebben we in  groep 6 gewerkt aan getalbegrip tot 10.000, hoofdrekenen met grotere getallen en het 
vergelijken en bepalen van oppervlakten. 
Bij groep 7 liggen de accenten op hele grote getallen, miljoen en miljard, keersommen zoals: 4x 345= en een 
lijngrafiek leren lezen.  Komende week hebben we een toets van dit blok. Daarna starten we met een nieuw blok.  
Bij spelling heeft groep 6 geoefend met het juist schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, met 
woorden met i of ie en woorden met een verdubbeling (mollen). Groep 7 heeft geoefend met het correct spellen 
van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd als er je of jij achter staat. En dat is toch best verwarrend. In een 
gewone zin is het ik-vorm + t, maar in een vraagzin is het alleen maar de ik-vorm. En als het een vraagzin is en het 
gaat over iemand anders, je vader, je broer, etc dan is het wel weer ik-vorm + t. We doen dus ons best om het te 
begrijpen. Ook oefenen we met het juist schrijven van de persoonsvorm en woorden die met ch geschreven 
worden. 
Groep 6 en 7 hebben bij taal gewerkt aan het gezegde. “Maar wat is dat nou eigenlijk? Dat zijn alle werkwoorden in 
een zin. Maar juf, wat zijn werkwoorden dan?” Allebei de groepen vinden het gezegde nog erg lastig. Daarom gaan 
we dat de komende weken extra oefenen!  
In onze groep zitten veel architecten! We zijn druk bezig om mooie ‘open’ huizen te bouwen van papier. Daarnaast 
ontwerpen we bruggen die stevig genoeg zijn om 50 cm te overbruggen en een boek te dragen. Aan beide 
opdrachten wordt enthousiast gewerkt.  
Ster van de week  was Marisha. De nieuwe ster is Loic! 
De Bijbelverhalen gaan de komende weken over Abraham en Isaak.  
Deze week leren we psalm 36:2 en volgende week psalm 74:2 
Juf Tonja is begonnen aan een thema van natuur, namelijk Groeien. Juf Rianne werkt aan een aardrijkskunde 
thema: Klimaten, Gletsjers en woestijnen.  Aan de opdracht van geschiedenis, maak een verhaal of tekening over 
de VOC,  was fanatiek gewerkt! Hele mooie resultaten!!  
Vanaf november starten de spreekbeurten! Er hangt al een rooster in de klas. Groep 6 mag het ook samen doen, 
groep 7 doet het alleen. Binnenkort krijgen de kinderen een blad mee naar huis met daarop informatie over een 
spreekbeurt.  
Van 9 tot 20 oktober werken we over het thema van de kinderboekenweek ‘Bibbers in je buik’. 
 
Vrijdag 13 oktober is de laatste dag dat juf Tonja in onze groep is. Vanaf 16 oktober werkt juf Rianne op maandag 
t/m woensdag en juf Elselien op donderdag en vrijdag. 
 
Huiswerk: ( u mag uw kind altijd helpen met het huiswerk) 
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Dinsdag 3 oktober: thema toets Geschiedenis: De Gouden Eeuw 
Maandag 9 oktober: toets Aardrijkskunde thema 2 Wonen 
Vrijdag 13 oktober: toets Levend Water week 5 en 6 
Woensdag 18 oktober: topo: groep 6 - Overijssel, groep 7: Scandinavië.  
 
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
Donderdag 5 oktober: toets Engels Unit 1 
 
 
 
 
 
 



Groep 8 
We rondden vorige week het thema ‘De Gouden Eeuw’ af. Het thema eindigde met een uitdaging over ‘de tocht 
naar Chatham’. Alle kinderen zijn alleen of in groepjes hieraan bezig geweest. Er zijn o.a. werkstukken, 
PowerPointpresentaties en filmpjes gemaakt. Er is goed en enthousiast aan gewerkt!  
We zijn ook al weer begonnen met het nieuwe thema over de aarde en natuurverschijnselen. Hierbij gaan we 
vulkanen maken! 
Vorige week kregen we de uitslag van de entreetoets en de intelligentietest op school. Deze wordt met u en uw 
kind besproken tijdens het gesprek over het startrapport. Binnenkort wordt u daarvoor uitgenodigd.  
De bijbellessen gingen de afgelopen week over Job. Deze week volgt het Bijbelboek psalmen, met als thema 
 ‘Een psalm kun je altijd wel zingen, als je blij bent, maar ook wanneer je verdrietig bent’.  
In de herfstvakantie kunnen leerlingen van groep 7 en 8 meedoen met het zaalvoetbaltoernooi in Terneuzen. 
Daarover is vorige week informatie mee naar huis gegeven. Een jongensteam hebben we al, maar er kunnen er nog 
meer bij! Het zou ook leuk zijn, wanneer we een meisjesteam kunnen vormen! 
Woensdag a.s. gaan 16 kinderen uit groep 8 mee met de excursie van de Jeugdnatuurwacht naar Braakman Noord. 
Het is de bedoeling dat die leerlingen op school eten tussen de middag en daarna vanaf school om 13.00 uur 
vertrekken. Doe kleding aan die vuil mag worden en neem iets te eten en drinken mee. Rond 17.00 uur wordt 
iedereen weer terug op school verwacht. We hopen op een superleuke middag! 
 
Groeten, 
Esther Bakker en Suzanne Hoogendoorn 
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