
 

 
  

De Sterrenkijker         4 september 2017          nummer 1 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Na een lange zomervakantie mochten we deze week de kinderen weer op school ontmoeten.  
Een nieuw schooljaar, een nieuwe juf of meester, een nieuw lokaal en zelfs een nieuwe directeur!  
Het was fijn om het jaar samen te beginnen. Met kinderen, leerkrachten en ouders hebben we vorige week 
maandag in de hal van de school de jaaropening gehouden.  
We hebben daarbij aandacht gegeven aan de start van het schooljaar, het begin van een nieuwe periode.   
Als we omkijken weten we hoe het was, wat er gebeurd is. Als we vooruitkijken is de toekomst nog onzeker,  
al hebben we allemaal zo onze plannen.  
In dat kader hebben we nagedacht over de tocht van de Israëlieten, die onderweg gingen naar het beloofde land en 
Egypte achter zich lieten. Toen ze bij de Schelfzee aankwamen zagen ze geen weg meer, alleen de zee voor zich,  
de bergen naast zich en de aanstormende Egyptenaren achter zich. Toen ze met hun vragen naar Mozes gingen 
stelde hij hen gerust: ‘ Wees niet bang, wacht rustig af.’ en daarna: ‘ De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets 
te doen’. En God doet wat hij belooft: Hij ontneemt de Egyptenaren het zicht door de wolkkolom en Hij maakt een 
begaanbare weg door de zee. De Israëlieten ontkomen en zijn veilig.  
In dat vertrouwen mogen we het schooljaar beginnen. God zal voor ons zorgen, hij is er altijd bij.  
 
De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen. 
De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar. 
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan. 
De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je vallen. 
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen. 
Zo zegene je God, vandaag, morgen, al de dagen dat je leeft, in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Gebedsgroep 
A.s. donderdag, 7 september, komt de gebedsgroep weer samen om 08.45 uur in de personeelskamer. Iedereen is 
van harte welkom om mee te bidden of om te komen luisteren. Ook kunnen gebedspunten in de ‘brievenbus’ bij de 
keuken ingeleverd worden.  
 
Agenda 
donderdag 7 september          gebedsgroep  
maandag 11 september          ontmoetingsavond (uitnodiging volgt deze week) 
woensdag 13 t/m                    kamp groep 8 
vrijdag 15 september   
woensdag 20 september        MR vergadering (20.00 uur) 
vrijdag 22 september              groep 3 en 4 hele dag vrij 
vrijdag 29 september              maandsluiting groep 6/7  
vrijdag 6 oktober                     open morgen voor nieuwe ouders 
 
 

Geloof in 
ontwikkeling



Weeklied 
Deze week leren we opwekking 720, volgende week is psalm 135:1 aan de beurt en daarna gez. 133:5.  U vindt 
deze liederen op de liedlijst  
 
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: 22 september 2017 en 1 juni 2018 
 
Jarigen 
4 september                 Nina Deurwaader (groep 4/5) 
7 september                 Ashira Hoogerdijk (groep 1/2) 
8 september                 Marinthe van Veen (groep 6/7) 
10 september               Micaela San Segundo Cortez (groep 1/2) 
12 september               Quinten Tuin (groep 6/7) 
20 september               Mischa Voerman (groep 1/2) 
21 september               Reinout Kruisifikx (groep 8) 
                                     Brenda de Vliegher (groep 6/7) 
26 september               Naomi Lensen (groep 3) 
 
Nieuwe leerlingen 
Na de zomervakantie zijn er weer heel wat nieuwe kinderen gestart in groep 1: Paco Ephraïm, Elodie de Haan, 
Anaïs Lensen en Ashira Hoogerdijk. Lisanne van Doeselaar komt ook nog in september op school.  
Allemaal van harte welkom, we wensen jullie een fijne tijd toe op De Sterrenpracht! 
 
Spreekuur Jeugdverpleegkundige op De Sterrenpracht 
Ook dit schooljaar zal weer elke tweede dinsdag van de maand de jeugdverpleegkundige van het GGD, Jacqueline 
Kint tussen 14.45 en 15.45 aanwezig zijn voor een open spreekuur op De Sterrenpracht. Dit spreekuur is zowel 
voor ouders als voor leerkrachten.	Iedereen die een vraag heeft over kinderen kan hier terecht.  
De verpleegkundige zit in de kamer van de Ib’er. 
Op deze manier hopen we dat de Jeugdgezondheidszorg nog meer in beeld komt in Axel en omgeving en dat we 
hierdoor ook het contact met ouders en school nog meer kunnen versterken. 
Tot ziens, 
Jacqueline Kint  
Jeugdverpleegkundige 
Jacqueline.Kint@ggdzeeland.nl 
data 2017 : 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  
Hart voor alle kinderen 
 

Algemeen 
Hoofdluis 
Elke maandag na een vakantie controleren we alle kinderen op hoofdluis.  Enkele luizenmoeders/vaders gaan dan 
de klassen langs en controleren de kinderen. We kunnen best nog een paar ouders gebruiken .  Het is meestal een 
klein uurtje werk. U kunt zich opgeven bij Ella Bakker  ella.bakker@gpown.nl. 
 
 
Zeeuws verkeersveiligheidslabel: 



Vlak voor de zomervakantie hebben wij op school bezoek gehad van een medewerker van 
de verkeersveiligheidsdienst in de provincie Zeeland. 
Hij kwam eens kijken of wij als school nog voldoende verkeersveilig zijn. 
Na een fijn gesprek kregen wij te horen dat dit nog steeds het geval is. 
Bijgaand muurbord mogen wij dus nog steeds met trots dragen. 
We zijn er blij mee. 
Om het de komende jaren te behouden zijn er gerichte acties nodig om de 
verkeersveiligheid  te borgen. 
Tegen het najaar hopen wij bijvoorbeeld een fietsverlichtingsactie te houden.   
Wij kunnen de hulp van een ouder (mag ook een opa of oma zijn) goed gebruiken! 
We houden u op de hoogte. 
Dolf Spakman 
 
 

    
Nieuws van onze groepen 

 
Groep 1/2 

Inmiddels zijn we het schooljaar met frisse moed weer gestart. We hebben uitgebreid 
kennisgemaakt met elkaar en met de juffen. We hebben een nieuwe kalender gemaakt en 
mooie verjaardagstaarten voor wanneer we jarig zijn.   
Nieuwe materialen. 
Een nieuw jaar en ook mooie nieuwe materialen. We hebben een prachtige nieuwe 
boekenkast en voor in de klas nieuw bouwmateriaal en puzzels. 
Letters. 
Aanstaande week gaan we beginnen om het alfabet aan te leren. We beginnen bij de letter A. 
In de klas maken we een lettertafel. De kinderen mogen spullen meenemen met de letter A. 
Wij spreken deze letter uit op de volgende manier:  a = àh (zoals in b-a-l). 

We leren de letters op alfabet en de kinderen zullen regelmatig opdrachtjes mee 
naar huis krijgen. Op deze manier is het thuis leuk en leerzaam om te ervaren 
waar we op school mee bezig zijn! 
 
 
Engels  
De kinderen krijgen wekelijks Engels uit de methode die we op school 
gebruiken, daarnaast doen we de dagopening twee keer per week in het Engels.  
Ook dansen we en leren we liedjes in het Engels en zullen we spelletjes doen in 
het Engels.   
Welkom 
We heten welkom in de groep:  
Anaïs, Ashira, Elodie, Lisanne en 
Paco! Gezellig dat jullie bij ons in de 

klas zitten! 
Klimtoestel/huisje 
Binnenkort komt er een nieuw speeltoestel in plaats van het houten 
huisje. We zijn er erg benieuwd naar. Het speeltoestel zal bestaan uit 
meerdere huisjes, een glijbaan, wiebelbrug en een schommel.  
Nieuw thema 
Vandaag beginnen we aan het nieuwe thema: Aan de slag met afval. Hier werken we 4 weken over. Met dit thema 
willen we dat de kinderen leren waar afval vandaan komt, hoe je zwerfafval kunt voorkomen en waar afval naar toe 
gaat (hierin zelf ook hun eigen verantwoordelijk in te nemen). Ook willen we de kinderen leren afval te scheiden.  
De kinderen gaan verschillende dingen maken rondom dit thema. Op 15 september is er een nationale  
KEEP IT CLEAN DAY! Op deze dag gaan we samen met de kinderen een uur zwerfafval rondom de school 
opruimen. We willen het thema afsluiten met een vuilniszakkenmodeshow.  
Bijbelvertellingen 
Afgelopen week hebben de kinderen geluisterd naar de verhalen over Samuël. Aankomende week komen de 



verhalen van Saul aanbod.  
Algemene informatie 

• Voor vrijdag 15 september (KEEP IT CLEAN DAY) hebben we nog ouders/verzorgers nodig die ons willen 
helpen om samen met de kinderen zwerfafval te verzamelen. Deze actie starten we om 09.00u tot 10.00u. 
Wilt u ons meehelpen met een schonere buurt? Dan kunt u zich opgeven aan één van de juffen  
(Mathilde, Marjolein of Lianne). 

• Heeft u nog afval / materialen of andere spullen rondom het thema AFVAL. We kunnen het gebruiken!	
Met de hartelijke groeten van juf Mathilde, juf Marjolein, meester Jeroen en juf Lianne. 
 
Groep 3 
Vol verwachting kwamen de kinderen van groep 3 maandag in hun nieuwe groep. Sommige kinderen vertelden dat 
ze het heel spannend vonden en bijna niet konden slapen.  Aan het eind van de middag hadden ze gelukkig allemaal 
een leuke dag gehad en waren ze van plan de volgende dag weer te komen!  We zijn met 23 kinderen in de groep 
en we hebben allemaal heel erg veel zin om te leren lezen en de kinderen die al een beetje kunnen lezen willen  
graag nog veel beter leren lezen. 
Met veilig leren lezen zijn we gestart met de woorden, ik, maan en roos.  We leren ook gelijk de schrijfletters van 
die woorden, de I, m en r. De kinderen nemen al die geschreven letters mee naar huis en misschien kunt u thuis 
ook nog eens oefenen. We schrijven nog niet met hoofdletters in deze groep. Ook de namen van de kinderen niet. 
Dit komt pas in groep 4. Als u samen met uw kind aan het schrijven bent, gebruik dan ook geen hoofdletters.  
Vanaf volgende week krijgt uw kind voor iedere kern die we met lezen behandelen (er zijn er 12) een papier met 
woordjes erop mee naar huis.  Het is de bedoeling dat u deze woordjes elke dag even met uw kind doorneemt.  
(5 min).  Maak er even een leuk rustpuntje van en maak het gezellig!  Het is de bedoeling dat hij/zij zoveel mogelijk 
woordjes kan lezen in 1 minuut.  Probeer of uw zoon/dochter elke dag een woordje meer kan lezen in 1 minuut!!! 
Wij oefenen op school natuurlijk ook, maar het is heel belangrijk dat dit ook thuis gebeurt. Uw kind heeft er alleen 
maar voordeel van. Met rekenen herhalen we het tellen tot 20 en proberen die getallen ook te leren schrijven. 
Elke maandag is juf Suzanne in de groep en zij gaat ook met de kinderen gymmen.  Gymkleding en schoenen mee 
op maandag en deze moeten die dag ook weer mee terug naar huis genomen worden. Vrijdag 8 september is juf 
Suzanne er ook. De Bijbelverhalen gaan deze en volgende week over Kain en Abel en over Noach.  Deze week en 
volgende week leren en zingen we opwekkingslied 720! We hopen op een fijn jaar met u allen en mocht u iets 
merken aan uw kind, trek even aan de bel dan kunnen we er snel op inspelen. 
Groeten, juf Ella, Suzanne en Aafke 
 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
Terugkijkend op de afgelopen week kunnen we zeggen dat er in groep 4/5 een goede start is gemaakt. 
Iedere dag kwamen de kinderen met vrolijke gezichten de klas binnen en ze keken nog even vrolijk bij het verlaten 
van de school. 
Als opstart hebben wij dan ook veel over het omgaan met elkaar gepraat en oefeningen gedaan.  
Op facebook hebt u hier foto’s van kunnen zien. Het kan zijn dat uw kind met dingen thuis gekomen is die ik niet 
weet, of die niet leuk waren. Onder aan dit bericht staat hoe u dan kunt handelen. 
Natuurlijk hebben we ook de opstart van het dagelijkse werk gedaan. We leren in groep 5 werken op de tablet, 
waarbij we veel op eigen niveau kunnen doen. Groep 4 werkt hard in de nieuwe boeken en schriften.  
We weten al bijna hoe je dit netjes doet. 
In beide groepen oefenen we veel met automatiseringsoefeningen voor rekenen. W e maken sommen tot 10 en 
oefenen hard met de tafels. Na een paar weken kijken we hoever we vooruit zijn gegaan. 
Iedere dag horen we een verhaal uit de Bijbel. De afgelopen week ging het o.a over de roeping van Samuël.  
De komende week horen we over het werk van Samuël als rechter. 
Rondom de vertellingen zingen we mooie bijbelliederen. 
Verder zijn er geen bijzonderheden te noemen. Wel wil ik u vragen om niet met dingen te blijven rondlopen m.b.t. 
uw kind, de groep, de school enz.  Laat het ons horen wanneer er wat is. Dan zoeken we samen naar een 
oplossing. 
Tot de volgende keer. 
Dolf Spakman 
 
Groep 6/7 
De eerste schoolweek zit er alweer op! Tjonge wat gaat zo’n vakantie toch snel.  
We hebben een fijne week gehad. Hard gewerkt en veel moeten luisteren, zeker naar al die nieuwe regels…  



We hebben zin in dit nieuwe schooljaar en we gaan er zeker een leuk, gezellig en leerzaam jaar van maken!  
Rekenen hebben beide groepen herhaald wat ze aan het eind van vorig schooljaar hebben geleerd.  
Spelling categorie groep 6: woorden die eindigen op -lijk, maar je hoort - luk.  
categorie groep 7: woorden met ‘s. Wanneer krijg je ‘s? Als je aan het eind van een woord een lange klank hoort.  
Ster van de week: Denise! 
De Bijbelverhalen gaan komende weken over de eerste mensen op aarde en Abram.  
Lied dat we leren deze week: opwekking 720.  Volgende week: psalm 135:1. 
We werken over het thema ‘Op reis’ waarbij we onder andere leren welke gegevens je allemaal van een kaart kunt 
aflezen, wat een metropool is en hoe Parijs en Jakarta zijn ontstaan. 
Bij het vak tekenen maken we met pen en inkt een tekening van een droomhuis met een tuin. De vlakken worden 
met verschillende patronen (texturen) opgevuld.  
 
Juf Rianne heeft nog een aantal dagen verlof. Deze dagen vervangt juf Tonja de groep.  
Dat zijn de volgende dagen:  
Maandag 4 september 
Maandag 11 september 
Maandag 18 september 
Woensdag 27 september 
Maandag 2 oktober 
Maandag 9 Oktober  
Vanaf maandag 16 oktober is juf Rianne er elke week op de maandag, dinsdag en woensdag. 
 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren  
 
 
 
 
 
 
Groep 8 
Het eerste weekbericht van het nieuwe schooljaar. We zijn goed van start gegaan, zitten al lekker in het ritme.  
Voor groep 8 is dit een bijzonder jaar, met al heel snel een bijzondere activiteit! We gaan immers volgende week al 
op kamp! Daarover hebben de kinderen in de eerste week informatie gekregen.  
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat graag! 

In het begin van groep 8 wordt ook de entreetoets afgenomen. Hierbij zit een intelligentietoets, die de leerlingen 
donderdag a.s. maken. In de week na kamp wordt de rest van de toets gemaakt. Ook hierover is een 
informatiefolder mee naar huis gegeven. Op de informatie/ontmoetingsavond van 11 september wordt hierover 
ook nog meer uitgelegd.  

Verder zijn we in de klas gestart met het ‘gewone’ werk, maar ook met het leren kennen van elkaar. We hopen met 
elkaar op een gezellig, onvergetelijk en natuurlijk leerzaam jaar! 

Er is ook nieuws over de excursie van de Jeugdnatuurwacht naar Braakman-Noord. Die was verzet i.v.m. het weer 
naar september. Het wordt ws. 20 september of anders 4 oktober. Zestien kinderen hadden zich daarvoor destijds 
opgegeven. Wanneer er nog meer mee willen, is dat natuurlijk mogelijk. De excursie kost 3 euro. Ik ben nog wel op 
zoek naar ouders die die middag kunnen rijden (je kunt er de hele middag bij blijven, maar alleen even brengen en 
halen is ook mogelijk). De definitieve datum hoop ik zo snel mogelijk door de kunnen geven.  

Op dinsdag geeft juf Suzanne les aan de groep en op de andere dagen juf Esther. Groep 8 heeft voor elke week 
maakhuiswerk: voor de woensdag rekenen en voor de donderdag werkwoordspelling. Alles wordt genoteerd in een 
agenda. De agenda moet elke dag mee naar school worden genomen! Het huiswerk wordt niet in het weekbericht 
gezet, zodat de leerlingen echt leren werken met een agenda. Onze gymdag is de vrijdag. 



Vriendelijke groeten, 
juf Esther en juf Suzanne 
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