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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
De donkere dagen voor kerst… 
We leven toe naar het kerstfeest. Hoewel het buiten donker is, mogen we in de verhalen met de kinderen stilstaan 
bij het Licht van de Wereld. God stuurde Zijn Zoon naar de donkere wereld. Eeuwenlang werd deze Zoon al 
verwacht. Met de kinderen kijken we in deze adventsweken vol verwachting uit naar het feest van de geboorte van 
Jezus Christus.  
Dit feest vieren we op school op donderdag 21 december, verderop in deze Sterrenkijker hierover meer.  
 
Verdrietig bericht 
We kregen het droevige bericht dat Joop van Bendegem, de vader van onze onderwijsassistente Bianca Wieland-
van Bendegem is overleden.  
We wensen de familie de troost en nabijheid van onze Levende God toe om dit zware verlies te dragen. 
 
Gedragsverwachting van de week: 
Deze week geven we extra aandacht aan vriendelijk taalgebruik en volgende week letten we op ons gedrag tijdens 
het werken in de hal. 
 
Sinterklaas op school!  
De verdachte activiteiten in de school lijken te maken te hebben met de komst van Sinterklaas, hoewel de Pieten 
die stiekem in de school rondlopen zich aan de regels van Sint houden. Op 5 december komt Sint de school 
bezoeken. Fijn dat hij dit jaar ook weer wil komen.  
We kunnen hem dan eens vragen wat zijn mening is over het gedrag van de Pieten op school.  
 
Staking 
Vorige week is er een eerste ontmoeting geweest met de nieuwe minister van onderwijs, Arie Slob, met de 
mensen van PO in Actie. Deze groep maakt zich hard voor een eerlijk salaris voor leerkrachten in het basisonderwijs 
en voor verlaging van de werkdruk. Als team van De Sterrenpracht zijn we het eens met dit streven.  
Nu duidelijk is geworden dat de regering geen geld beschikbaar stelt voor het basisonderwijs is opnieuw een 
stakingsdag uitgeroepen. 
Hoewel we als team achter de standpunten van de actie staan, kiezen we ervoor om niet te gaan staken op  
12 december. We vinden dat er ook op een andere manier aandacht gevraagd kan worden voor de belangen van 
het primair onderwijs.  
 
Training website 
Op woensdagmiddag 13 december gaat het team een training volgen over het gebruik van onze website. We 
hopen vaardiger te worden in het plaatsen van nieuws van de school en uit de groepen. Wanneer we dit goed 
beheersen zullen we gaan kijken hoe we nieuws uit de groepen sneller met u kunnen delen via de website.  
 
Gebedsgroep  
Op 14 december komt de gebedsgroep weer bij elkaar in de teamkamer. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om 
mee te bidden en danken. We beginnen om 08.45 uur.  

Geloof in 
ontwikkeling



Kerstviering 
We nodigen alle ouders en verzorgers  van harte uit om op donderdag 21 december samen met ons het Kerstfeest 
te komen vieren, van 8.45 tot ongeveer 9.30 uur. Daarna kunt u nog een kopje thee of koffie blijven drinken, terwijl 
de kinderen de verschillende workshops gaan volgen. 
We zoeken nog ouders die ons willen helpen met het middagprogramma. U kunt u nog opgeven bij juf Lianne!  
En denkt u aan de voedingsproducten voor in de kerstpakketten?  
Vanaf 11 december mogen er per kind minimaal 3 houdbare voedingsproducten in het blauwe lokaal van de 
kleuters ingeleverd worden. Met houdbare voedingsproducten bedoelen wij bijvoorbeeld: blikken soep, crackers, 
koekjes, knakworsten, drinken,  chocolade etc. Alvast hartelijk bedankt! 
 
Agenda 
5 december       Sinterklaas op school 
14 december     Gebedsgroep op school (08.45 uur) 
21 december     Kerstviering voor groep 1-8, ouders zijn van harte welkom vanaf 8:45 uur.     
Weeklied 
Deze week leren we opwekking 599, volgende week gezang 52 en de week daarna oefenen we de kerstliederen 
voor de viering. U vindt de weekliederen op de liedlijst  
 
Jarigen 
11 december       Joab Buijze groep 4/5  
13 december       Isa Pijpelink groep 8 
14 december       Amy Driessen groep 1/2  
18 december       Iris Hamelink groep 4/5             
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  
Hart voor alle kinderen 

Algemeen 
Luizen 
Een paar weken geleden stond er een oproep in De Sterrenkijker met de vraag of er nog enkele mensen wilden 
helpen met de luizencontroles na de vakanties. Elke maandag na een vakantie even een half uurtje helpen.  
Er zijn nu nog maar 2 ouders voor 5 groepen dat is te weinig! Vele handen…..!!  U kunt zich opgeven per e-mail, 
ella.bakker@gpown.nl 
 
Wijziging schoolgids 
* Telefoonnummer is gewijzigd van Jelle (gr 2) en Milan (gr 5) de Reu  
Het 0115-nummer is komen te vervallen en het juiste telefoonnummer moet zijn: 06-23283922 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Nieuws van onze groepen 

 
Groep 1/2 
Sinterklaas 

Wat genieten we van het thema! In de afgelopen week hebben we 
pepernoten gebakken samen met de kinderen van groep 6/7. Wat rook het 
lekker bij ons in de gang! De kinderen hebben ervan genoten.  
Maandag lag er in onze klas een cadeau. We mochten het nog niet 
openmaken, eerst moesten wij laten zien hoe goed wij over daken kunnen 
lopen. Juf heeft dit gefilmd en moest dat doorsturen aan de pieten. De 
volgende dag mochten we het cadeau open maken. Op de foto ziet u hoe 
wij dit deden. De volgende dag kregen we een brief waarin stond dat we 
het cadeau open mochten maken.  
We kregen heerlijke chocolaatjes en pepernoten.  
Morgen komt de sint op school. Wat hebben we er naar uitgekeken! Het is 
ook meteen de laatste dag van het thema.  
Vanaf donderdag starten we met het laatste thema van 2017: Kerst. 
 
Schoolfruit 
We genieten elke week van het schoolfruit. Een appeltje en wat 
snoeptomaatjes gaan er wel in als je lekker buiten aan het spelen bent.  
 

Jarige 
Dann Guiljam is 4 jaar geworden.  
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag Dann! 
 
Bijbelverhalen 
Bij de Bijbelverhalen van Jona hebben 
we het lied geleerd van Jona (Elly en 
Rikkert). De verhalen voor de komende 
week gaan over Daniël en de geboorte 
van de Heere Jezus. We leren ook al 
liederen voor kerst. 
 
Groetjes uit groep 1/2! 
 
 
 
Groep 3 
De spanning stijgt wel  een beetje in groep 3. Alle kinderen hebben elke morgen mooie verhalen over cadeautjes in 
de schoen en Pieten op het dak. Op school kregen we een filmpje binnen dat de Pieten zelfs in onze groep waren 
geweest en dat ze een werkblad uit veilig leren lezen hadden ingevuld. Er klopte werkelijk helemaal niets van. Wij 
kregen ook een cadeau, maar daar moesten we eerst iets voor doen. We moesten door een tunneltje kruipen en 
dat niet alleen vooruit, maar ook achteruit. Dit moesten we filmen en opsturen. Dat hebben we gedaan en toen 
kregen we toestemming om het cadeau uit te pakken. Lekkere chocolaatjes en pepernoten. Vorige week donderdag 
hebben we weer heerlijk deegmannen gemaakt! Deze hebben we ’s middags lekker opgesmikkeld onder het genot 
van een filmpje. Dinsdag komt Sint op school. We gaan ’s morgens met de kinderen van groep 3 op bezoek bij de 
Sint.  We laten zien dat we al goed kunnen lezen, goed kunnen dansen en we masseren de Pieten die vast wel 
stijve spieren hebben van op het dak klimmen. Masseren kunnen we best goed, want vorige week hebben we een 
massage-les gekregen van de moeder van Iris Hamelink! Bedankt Mariëlla!! Daarna krijgen we hopelijk een 
cadeautje en  
’s middags doen we leuke spelletjes met elkaar. 
Met rekenen zijn we alweer op de helft van hoofdstuk 5. We leren nu tellen tot 100. We nemen grote stappen voor 
de tientallen en kleine stapjes voor de eenheden.  Wat is het toch moeilijk soms dat rekenen. Achttien, schrijf je dan 
18 of 81!!  Goed nadenken, achttien is 10 en 8. Ook moeten we tellen op de kralenketting, daar moet je goed je 
aandacht bij houden. Sommen oefenen kunnen de kinderen ook op onlineklas.nl, de kinderen kunnen op de website 



op allerlei manieren oefenen met sommen.   
Met Bloon oefenen de kinderen ook vaak op school. Er zijn weer nieuwe woorden  ingezet dus we kunnen weer 
verder oefenen. Volgende week starten we met leren 5! Dan gaan we woorden als “ie” en “eu” leren.  
Volgende week  krijgen ze ook het nieuwe woordpakket weer mee. 
  
Deze week worden de laatste Bijbelverhalen over Jozef verteld en vanaf volgende week de verhalen rondom de 
geboorte van Jezus. We zijn ook al bezig met het oefenen van mooie kerstliederen.  We zingen ook opwekking 599. 
Deze en volgende week is juf Suzanne maandag en vrijdag in de groep. 
Groeten, Suzanne, Ella, Aafke 
 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
Groep 4/5 is helemaal in de sinterklaasstemming. Vandaag deden we pietengym. Met handvaardigheid maakten we 
zwaaipietjes van elektradraad, en uiteraard zien we uit naar morgen voor een gezellige sinterklaasdag. 
Na sinterklaas gaan we o.a. werken over kerst. We zingen hier bijbelliederen over, horen de bijbellessen en maken 
leuke kerstknutsels! 
Ondertussen zijn we natuurlijk hard aan het werk met alle andere schoolse zaken. We oefenen hard met de tafels 
bij rekenen en leren veel nieuwe woorden met de spelling.  
BLOON kampioen van de afgelopen periode waren Micha en Jort. Ook thuis oefenen hoort tot de mogelijkheden. 
De kinderen hebben hiervoor een inlogcode. 
Met het thema hebben we het over zintuigen. Horen, zien en proeven. Voelen en ruiken. We doen het allemaal in 
de klas. 
Het zonnetje van de week waren de afgelopen weken Jort en Simon. 
Tot de volgende keer. 
 
Groep 6/7 
In de afgelopen weken hebben we niet stilgezeten, we werken heel hard in groep 6/7!  
Morgen vieren we Sinterklaas op school. De afgelopen week zagen we filmpjes over Pieten die ‘s avonds en  
‘s nachts bij ons in de klas waren. We willen het kinderachtig vinden, maar toch is het best wel spannend allemaal!  
Met handvaardigheid hebben we ook pieten gemaakt en een grote stoomboot!  
Bij rekenen hebben we in groep 6 gewerkt aan blok 5. Dat ging heel veel over breuken en die zijn best lastig. Vooral 
het vereenvoudigen van breuken, daar moet je namelijk goed de tafels voor kennen! Maar gelukkig lukt het bij de 
meeste kinderen goed. Deze week gaan we de toets maken. Bij groep 7 ging het over van alles. +,-,x en : sommen.  
Breuken, procenten en omzetten van maten. Ook groep 7 maakt deze week de rekentoets. We hebben onder 
andere geleerd om percentages te berekenen en kunnen nu verschillende grafieken aflezen. We hopen op mooie 
resultaten! 
Bij taal en spelling leren we in groep 6 veel over de persoonsvorm, maar ook meervouden schrijven.  In groep 7 
leerden we woorden schrijven met een ‘ou’ die je uitspreekt als ‘oe’.   
Natuurlijk oefenen we iedere week verder met het juist schrijven van werkwoorden.  
Ook hebben we het grote dictee gehad van het vorige blok. Wat hadden we die goed gemaakt zeg!!  
Met juf Elselien gaan we het thema slavernij afronden. De toets zal op vrijdag 8  december zijn. We houden op 
donderdag 7 december de ruilmarkt. Alle kinderen mogen 2 of 3 spullen van thuis mee naar school nemen die ze 
voor andere spullen willen ruilen met klasgenoten.  
Juf Rianne begint met een nieuw thema over aardrijkskunde, gletsjers en woestijnen.  
Het vorige thema, natuur,  hebben we afgerond met een les vol proefjes. We hebben veel nieuwe dingen ontdekt.  
 
Ster van de week was Kim. De nieuwe ster is Leonie.  
De Bijbelverhalen gaan deze weken over de uittocht van het volk Israël uit Egypte.  
Deze week leren we opwekking 599 en de week daarna gez. 52 vers 2. 
  
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Vrijdag 8 december: Thema toets geschiedenis Slavernij.  
Woensdag 13 december: Topo: 6- Groningen en Drenthe. 7- Alpenlanden 
 



Spreekbeurt: maandag 4 december Timon en Sven / donderdag 7 december Marinthe en Denise / maandag 11 
december Julia 
 
Groep 6:  
Maandag 11 december: Engels toneelstukje: in de supermarkt.  ( met 2,3 of 4 kinderen) 
 
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
Vriendelijke groeten, 
Juf Elselien en juf Rianne 
 
Groep 8 
Morgen sinterklaasfeest! We hopen op prachtige surprises en leuke gedichten! 
Daarnaast leven we toe naar het kerstfeest, wat we op donderdag 21 december met de groepen 1 t/m 8 hopen te 
vieren. We besteden er in de bijbelvertellingen aandacht aan en we gaan de liederen oefenen voor de viering. 
Afgelopen weken gingen de bijbelvertellingen over Daniel met als thema: ‘Kinderen van God mogen stralen als 
sterren, ook wanneer er moeilijke tijden komen’. 
Vorige week hadden we onze eerste gastles van Boskalis, het bedrijf dat de Tractaatweg aan het verbreden is.  
We kregen les over de dode hoek bij vrachtwagens. Een interessante en leerzame les! Dit schooljaar volgen er nog 
twee lessen.  
Voor Engels in het inmiddels mogelijk om op twee digitale manieren te oefenen. Voor beide programma’s heeft 
iedereen een eigen inlog. Elke week moeten de leerlingen van groep 8 twee opdrachten maken in Holmwoods (een 
luister en een leesopdracht. Daarnaast is het nog zeker tot eind 2017 mogelijk om ook thuis te oefenen met het 
programma ‘Languagenut’. Een programma waarmee Engels, Frans en ook Spaans te leren is. Sommige kinderen 
hebben met dit programma al erg veel gedaan! Het is zelfs een enkeling gelukt om in de top 20 van de wereld te 
komen!  
Op woensdag 10 januari wordt er een ouderavond gehouden voor de ouders/ verzorgers van groep 8. Er wordt dan 
informatie gegeven over het voortgezet onderwijs. Elk jaar veranderen de middelbare scholen hun programma 
weer, dus eris  altijd weer wel iets nieuws te horen.  
Verder wordt er ook uitleg gegeven over de citotoets en de advisering.  
 
Groeten, Juf Esther en juf Suzanne 
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