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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Herfst 
In de herfstvakantie is de herfst echt begonnen. In de natuur kleurt alles in prachtige kleuren. In de jaargetijden 
zien we de hand van de Heere God, die ons hier ook zoveel moois geeft. We konden de inzet van de herfst zien 
aan de enorme hoeveelheid bladeren die op het plein lagen. Gelukkig ging meester Dolf met zijn bladblazer flink 
aan de slag. Samen met de kinderen zijn de bladeren netjes opgeruimd! 
 
Dankdag 
Aan het einde van het oogstseizoen was het dankdag. We danken onze God voor zijn trouwe zorg en voor alles 
wat Hij ons heeft gegeven. In de natuur zien we zijn grootheid en macht. Hij zorgde ervoor dat de boeren de oogst 
van het land konden halen, dat de vissers hun vangst aan land brachten, dat mens en dier voldoende eten krijgen. 
Hij zorgde voor onze school en voor de kinderen, we zijn bewaard en gespaard. De kinderen horen de verhalen uit 
de Bijbel en krijgen dagelijks les in rust en vrede. “Groot is uw trouw o Heer, aan ons betoond!”  
 
Studiedag 
Met het team van De Sterrenpracht hebben we op de studiedag van 30 oktober met elkaar gesproken over het 
profiel van onze school. We denken na hoe we dit het beste vorm kunnen geven en hoe we ons in de toekomst 
willen gaan ontwikkelen. Het middagprogramma hebben we met elkaar op een sportieve manier ingevuld met 
allerlei teambuildingsactiviteiten.   

    
 
Gedragsverwachting van de week: 
Deze week geven we extra aandacht aan het toiletbezoek en volgende week staat gedrag op het plein centraal: 
Afval hoort in de afvalbak! 
 
 
 
 
 
 
Nieuw speeltoestel 
In de herfstvakantie is ons nieuwe speeltoestel op het plein 

Geloof in 
ontwikkeling



geplaatst. We hebben dit kunnen aanschaffen in samenwerking met de kinderopvang van Prokino en met de 
middelen die we nog hadden uit de sponsorloop van enige tijd geleden.  
De kinderen genieten hier met volle teugen van!  
 
 
Uitnodiging oudertevredenheidsonderzoek 
Dit schooljaar zullen op alle scholen van GPO-WN onderzoeken worden uitgevoerd onder de ouders. Het 
onderzoek wordt gedaan om te achterhalen hoe de ouders tegen de school aankijken, wat de school al goed doet 
en waarin de school zich nog kan verbeteren. Het onderzoek past binnen het kwaliteitsbeleid van de school. 
Aangezien GPO-WN het belangrijk vindt dat het onderzoek objectief wordt uitgevoerd, is ervoor gekozen het 
onderzoek uit te laten voeren door de School & Innovatie Groep. Dit onderzoekbureau heeft al jaren ervaring met 
verschillende onderzoeken in het primair onderwijs.  
De school waardeert de inbreng van ouders zeer en we zouden het dan ook op prijs stellen als u wilt deelnemen 
aan dit onderzoek. Hoe meer ouders de vragenlijst zullen invullen, des te betrouwbaarder en representatief de 
onderzoeksresultaten zullen zijn! En door de vragenlijst in te vullen, helpt u onze school na te gaan wat haar sterke 
punten en de ontwikkelpunten zijn.  
Het onderzoek zal op vrijdag 10 november digitaal worden uitgezet. U ontvangt per e-mail een uitnodiging om deel 
te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek is geheel anoniem en uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt om u 
een uitnodiging en eventueel een herinnering te sturen. Let op of u een uitnodiging ontvangt van de School & 
Innovatie Groep met als onderwerp ‘Uitnodiging oudertevredenheidsonderzoek’!  
De uitnodiging kan namelijk ook in de spam box terecht komen. Dit is helaas niet te voorkomen. 
Hopelijk ziet u, net als wij, het belang in van deze onderzoeken! Samen maken we de school! 
 
Schoolfruit 
Vanaf 15 november is er op school weer drie keer per week schoolfruit. Doel is om kinderen te stimuleren meer 
groente en fruit te eten en hen met diverse soorten te laten kennismaken. Naast de stimulerende rol van ouders 
kan schoolfruit bijdragen aan gezond gedrag van kinderen. Kinderen die een bepaald product niet lusten krijgen dit 
mee naar huis of het wordt uitgedeeld aan andere kinderen. Het schoolfruit is niet ter vervanging van  
de pauze-/lunchhap, het is een extraatje als stimulans! 
 
Agenda 
6-17 november         Er wordt in alle groepen een les gegeven uit Wonderlijk gemaakt 
14 november             Spreekuur GGD op school (14.45-15.45 uur) 
15 november             MR vergadering 
16 november            Schoolschoonmaak (zie bijlage) 
 
Weeklied 
Deze week leren we psalm 54:2, 3.. Volgende week  psalm 61:1 en de week daarna is psalm 94:7 aan de beurt. U 
vindt deze liederen op de liedlijst  
 
Jarigen 
12  november                Tycho de Blaey (groep 8) 
                                    Elise de Jager (groep 1/2) 
13 november                 Stijn van Alten (groep 3) 
                                      Laura Pijpelink (groep 3) 
14 november                 Niek van Fraeijenhove (groep 8) 
16 november                 Eduard Klok (groep 6/7) 
17 november                 Sylvie Zegers (groep 8) 
18 november                 Elise Visser (groep 8) 
 
 
Infogids en schooladressen: 
Deze worden morgen via Digiduif naar u toegestuurd. Wij willen u vriendelijk verzoeken de persoonlijke gegevens 
uit deze gidsen alleen intern te gebruiken en NIET aan derden te verstrekken. Mochten er adresgegevens niet 
kloppen in de gids, wilt u dit dan via de e-mail laten weten aan de administratie?  
administratiesterrenpracht@gpown.nl Graag wijzigingen voor dinsdag 14 november doorgeven! 
 



Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  
Hart voor alle kinderen 
 

Algemeen 
Luizenhelpers!!!! 
Elke maandag na de vakantie controleren we de kinderen op hoofdluis!! Dit kan in een half uurtje gebeurd zijn als 
we helpers genoeg hebben. Wil iedereen die al helpt dit nog even doorgeven aan Ella Bakker en ook nieuwe 
helpers zijn heel erg welkom!! Kan ook per mail. ella.bakker@gpown.nl. 
 
Fietsverlichtingsactie: 
 

Wat was het een mooi gezicht de vrijdag voor de herfstvakantie. Het hele 
fietsenhok stond vol met fietsen, die gecontroleerd werden op een goede 
verlichting. 
Fijn dat u als ouders uw medewerking hieraan hebt gegeven.  Super! 
Ook de controleurs willen we vanaf deze plek hartelijk bedanken voor hun inzet. 
Het was nuttig, maar ook erg gezellig. 
Jarno, Frank en (opa) Ad hartelijk bedankt, en wie weet tot volgend jaar! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1/2 
Vorige week zijn we gestart met het thema dierentuin. De kinderen zijn direct 
aan de slag gegaan met het bouwen van dierentuinen van duplo en kleine 
blokjes. Ook hebben we een dierentuinhoek in de klas. Hier krijgen de apen en 
leeuwen te eten en vervolgens worden de hokken grondig schoongemaakt.  Wat 
leuk om te horen hoeveel kinderen al een keer naar de dierentuin zijn geweest. 
Sommige kinderen waren er in de herfstvakantie nog geweest! 
Voor de werkjes van dit thema zijn we nog opzoek naar schoenendozen en 
deksels van schoenendozen. Spaart u mee? Bedankt alvast!  
Vorige week hebben wij ook het nieuwe speeltoestel op het schoolplein in 
gebruik genomen. De kinderen genieten er enorm van. Hierdoor zijn ook de 
regels op het schoolplein een beetje veranderd. Als er geen andere kinderen op 
het speeltoestel spelen mogen de kleuters op het speeltoestel en in de 
houtsnipperbak er omheen spelen.  
 

Vorige week hebben we bij de 
Bijbelverhalen nagedacht over 
dankdag. Deze en volgende week 
gaan de Bijbelverhalen over  
koning Achab en Elisa.  
Deze week wordt een les gegeven 
uit de methode ‘Wonderlijk 
gemaakt.’ Deze les gaat erover dat 
iedereen anders is. Hoe zie ik eruit 
en hoe zie jij eruit? Iedereen is 
uniek, iedereen is wonderlijk 

geschapen. Ook de verschillen tussen jongens en meisjes en de basisemoties komen aan de orde.  
Voor uitgebreidere informatie en tips voor thuis verwijzen we naar de ouderbrochure van de methode wonderlijk 
gemaakt. Link naar ouderbrochure -Wonderlijk gemaakt- 
In onze klas zijn weer twee nieuwe kinderen aan het wennen: Amy en Dann. Van harte welkom in onze klas!  
Groetjes van de kleuterjuffen en -meester!   i 
 
 

 
 

Groep 3 
Na de Herfstvakantie was het weer even wennen om weer hard aan het werk te gaan, maar al gauw waren we het 



weer gewend. Iedereen had een fijne vakantie gehad en dit vertelden we aan elkaar. Jasper bracht uilenballen mee 
en dat vonden we erg interessant. We hebben ze helemaal uitgeplozen en goed bekeken. 
Met rekenen zijn we aan hoofdstuk 4 begonnen en dat betekent dat we weer een nieuw werkboek kregen.   
We gaan nu bezig met de getallen t/m 30. We oefenen nog steeds veel met het splitsen van de getallen 1-10. Als 
we dat goed onder de knie hebben, kunnen we ook rekenen. Daarna beginnen we met het splitsen van getallen 
tussen de 10 en 20.  Het getal 16 bestaat uit 10 en ….6. Met veilig leren lezen ronden we deze week alweer kern 4 
af. Donderdag doen we weer de 1minuten toets en kijken we hoeveel woordjes we kunnen lezen. Dus…..nog even 
goed oefenen .  De b, d en p, zijn nog wel moeilijk, maar daar hebben we wel een beetje hulp bij gekregen  met 
deze voorbeelden.  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na deze week starten we weer met kern 4 en daar krijgt u dan in de loop van die week de woordjes weer van om 
te oefenen.  Veel kinderen kunnen al aardig op het niveau van M3(midden niveau groep 3) oefenen met lezen. In 
de bibliotheek staan de boekjes allemaal gesorteerd.  
Met de kanjertraining hebben we elkaar een massage gegeven. We mochten niet praten, alleen masseren en 
iedereen vond het heerlijk. Vraagt u thuis maar eens om zo’n massage. 
Met TOM zijn we met thema “Wonen” begonnen, veel kinderen hebben al een foto van hun huis meegenomen of 
gemaild. Het zou leuk zijn als de rest van de kinderen/ouders hun huizen ook nog even doormailen.  
De Bijbelverhalen gaan deze en volgende week over Jacob bij oom Laban en Jacob terug naar huis.  
We leren ps.54:3.  
We reiken elke week “de pluim van de week” uit.   De eerste keer was de pluim voor Laura, omdat ze altijd zo heel  
goed met alles mee doet. Vorige week ging de pluim naar Emma omdat ze altijd heel goed kan delen. 
Juf Ella, juf Suzanne en juf Aafke 
 
Groep 4/5 
Na het thema van de Kinderboekenweek zijn wij met de bijbellessen verder gegaan over koning Saul en David. 
Wat is het triest om te horen dat Saul zoveel last had van een boze geest. Tegelijk weten we dat het Gods plan is 
wat er met David en Saul gebeurde. We leren om daarop te vertrouwen. 
Wilt u mee leven met onze bijbellessen kijk dan eens op de website  www.bijbelonderwijs.nl  (knop onder ouders).  
We werken met het programma van groep 4.  
Met rekenen en taal hebben we hard geoefend en gewerkt. Er zijn verschillende toetsen over gemaakt.  
De komende week krijgen de kinderen deze mee naar huis. 
Groep 5 gaat stevig in de herhaling van de tafelsommen. Ook groep 4 maakt een start met de tafelsommen.  
U kunt thuis ook oefenen met uw kind op o.a. de website www.tafels-oefenen.nl .  Het is een leuke site om mee 
te werken. Van harte aanbevolen. 
Met ons thema zijn we gaan werken over de kaart (Aardrijkskunde) Via googlemaps zien we erg veel over de plaats 
waar we wonen, de rest van de wereld enz. Ook horen we van satellieten, plattegronden enz.  
Via googlemaps kunt u thuis ook veel leuke dingen samen doen. Bijvoorbeeld een mooie fietsroute uitzetten. 
De zonnetjes van de week waren de afgelopen periode Steven de Jager en Noa Pijpelink. Met de kanjertraining 
leren we om complimenten te geven. We lezen hierbij een boek over Max en zwerver Peanut. Wanneer u uw kind 
hiernaar vraagt, hoort u vast mooie verhalen over hoe je je wel moet gedragen en hoe niet. 
Huiswerk: vrijdag 17 november voor groep 4 en 5 toets levend water hoofdstuk 7 en 8. 
Tot de volgende keer. 
Juf Elly en meester Dolf.	
 
Groep 6/7 
We hebben allemaal een fijne vakantie gehad en hadden weer zin om aan de slag te gaan. 
Groep 6 is inmiddels begonnen aan blok 4 van rekenen. We oefenen nog verder met cijferend optellen en 
aftrekken, maar gaan ook delen en rekenen met verschillende inhoudsmaten. 



De kinderen van groep 7 zijn ook begonnen aan blok 4. We gaan verder met optellen en aftrekken van 
kommagetallen, we leren meer over breuken en houden ons bezig met inhoudsmaten om te rekenen. Allebei de 
groepen zijn ook begonnen met een nieuw thema van taal.  
Bij spelling hebben we in groep 6 verder geoefend met het juist schrijven van woorden met c. Dat zijn woorden die 
je echt moet leren, daar zijn geen regels voor. In groep 7 oefenen we onder andere met hoofdletters schrijven. 
Werkwoordspelling blijft ook een vak wat veel aandacht krijgt en ook nodig heeft.  
Voor de vakantie hebben we gewerkt aan de Kinderboekenweek. We hebben toen een voorleeswedstrijd 
gehouden. Wel 18 kinderen deden mee!! Wat hadden we allemaal goed gelezen. Sven uit groep 6 en Julia uit 
groep 7 kregen de meeste punten! Julia gaat meedoen met de voorrondes voor de nationale voorleeswedstrijd. 
We wensen haar heel veel succes!!  
We hebben tijdens de tekenles een mooi herfstblad getekend en opgevuld met verschillende patronen. Volgende 
week maken we ze nog verder af. 
Ster van de week was Stefan.  
De Bijbelverhalen gaan deze week over Jozef die naar Egypte gaat. Volgende week over Jozef redt zijn broers.    
Deze week leren we psalm 54:2 en volgende week psalm 61:1.  
Juf Elselien is begonnen met het geschiedenis thema: De slavernij. We gaan het thema over een paar weken 
afsluiten met een ruilmarkt.  Juf Rianne is begonnen met een natuur thema: Diversiteit en mobiliteit van dieren en 
planten.  
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Woensdag 15 november: topotoets. Gr 6: Zeeland. Gr 7: België en Luxemburg.  
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
Maandag 13 november: Toets Engels unit 2. 
Vriendelijke groeten, Juf Rianne en juf Elselien 
 
Groep 8 
Deze afgelopen week zijn we na een weekje vakantie weer lekker aan het werk gegaan. Er is goed gewerkt en er 
zijn alweer toetsen gemaakt voor rekenen, speling, begrijpend lezen en Engels met mooie resultaten. 
In de vakantie hebben heel wat kinderen meegedaan met het zaalvoetbaltoernooi in Terneuzen. Er is sportief en 
enthousiast gespeeld en we hadden veel plezier.  
Het volgende voetbaltoernooi waar we als school aan mee willen doen is het GPO-WN zaalvoetbaltoernooi.  
Dit is op vrijdag 16 maart in Utrecht! Kinderen uit groepen 8 van alle 25 GPO-WN scholen gaan daar tegen elkaar 
voetballen. De klas heeft er al veel zin in! Het is de bedoeling dat we met z’n allen gaan, kinderen die liever niet 
mee voetballen, kunnen supporteren. We hebben voor die dag nog wel ouders nodig die met ons naar Utrecht 
willen rijden. Daarvoor komt nog wel een oproep, maar ook nu mogen ouders al doorgeven wanneer ze met ons 
mee naar Utrecht willen! 
 
Groep 8 gaat op donderdagochtend 23 november met de hele klas naar Het Reynaertcollege. De eerste 
kennismaking met het voortgezet onderwijs! We gaan er in de klas dan ook steeds meer aandacht aan besteden. 
Er is ook een brief mee naar huis gegaan voor een bezoek aan de Rede op woensdagmiddag  
6 december. Je hoeft je hiervoor niet op te geven. Alle kinderen worden om half 1 op school met een bus 
opgehaald en lunchen eerst op de Rede, waarna een kennismakingsmiddag volgt. Ook dit doen we in principe met 
de hele klas, al is het natuurlijk mogelijk dat iemand verhinderd is op de woensdagmiddag.  
 
 
In de komende twee weken wordt er school weer een les gegeven uit ‘wonderlijk gemaakt’. In groep 8 wordt er in 
deze les e.e.a. herhaald uit groep 7: veranderingen tijdens de puberteit, ontstaan van nieuw leven en loverboys (les 
8.0 en 8.1). Link naar ouderbrochure -Wonderlijk gemaakt- 
We zijn ondertussen volop bezig met het thema ‘de Pruikentijd’, waarbij het gaat over Eise Eisinga, de 
Oranjegezinden en de Patriotten en de Franse revolutie en Napoleon.  
De bijbellessen gaan in deze weken over Spreuken, met als thema: Ontzag voor de Heer is het begin van wijsheid. 
Deze maand beginnen we met spreekbeurten. Alle kinderen komen aan de beurt tussen november en maart.  
Er is een uitlegblad over mee naar huis gegeven.  
Volgende week trekken we in de klas lootjes voor het sinterklaasfeest! Uiteraard houden we geheim wie we 



hebben getrokken tot 5 december…. 
Hartelijke groeten, 
Esther Bakker en Suzanne Hoogendoorn 
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