
 

 
  

De Sterrenkijker        18 december 2017          nummer 8 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
De aankondiging van een koningskind 
 
“Je zult zwanger worden en een Zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 
Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd 
en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in 
eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap 
zal geen einde komen.” 
 
Met deze woorden komt de engel de komst van Het koningskind aankondigen 
aan Maria. Moeilijk te bevatten, moeilijk te geloven. In de omstandigheden van 
die tijd een ingewikkelde situatie. Maar Maria gelooft de boodschap van de 
Engel. Voor God is immers niets onmogelijk? Er komt een kind dat Koning zal 
worden! Dit kind werd al eeuwenlang verwacht in Israël.  
De profeten kondigden zijn grootheid al aan: ‘Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is Zijn heerschappij.” 
 
In een donkere periode van de geschiedenis stuurt God zijn Zoon naar de aarde. Om Zijn leven te geven, om onze 
Redder te zijn. Wat een geweldige boodschap van hoop in deze tijd. Daar mogen we iedere dag de kinderen over 
vertellen. Dat mogen we laten zien aan de wereld om ons heen, aan de mensen in de straat, in de buurt.  
Vertel het aan iedereen! ‘Komt laten wij aanbidden, Die Koning’ 
We gaan deze week het kerstfeest vieren! Op school met de kinderen en de ouders en volgende week in de kerk en 
met de familie! 
We denken en bidden voor diegenen waarvoor dit een moeilijke tijd is. In sommige families is verdriet gekomen 
omdat er iemand gestorven is. Of er zijn andere zorgen. Maar ook dan mogen we onze hoop op Onze God stellen. 
Voor Hem is niets onmogelijk en Hij is er altijd! 
 
Vorige week was het ineens echt winter. Sneeuw ontregelde het verkeer en alles zag er anders uit. Ondanks dat er 
code ROOD werd afgegeven kwamen leerlingen, ouders en collega’s allemaal weer veilig thuis. Onze Hemelse 
vader zorgde voor ons. Dat deed Hij ook in het afgelopen jaar.  
We kijken als school terug op het jaar 2017,  dankbaarheid overheerst. We kwamen niets tekort! 
We zien allemaal uit naar de kerstvakantie; twee vrije weken om uit te rusten en samen te zijn. We hopen elkaar 
weer te ontmoeten in het nieuwe kalenderjaar! 
Namens de school wensen we iedereen Gezegende kerstdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar toe!  
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Gedragsverwachting van de week: 
Deze week geven we extra aandacht aan gedrag op het plein: Op het plein wandelen we naast onze fiets, voor 
schooltijd komen we alleen op het grote plein. Het kleuterplein is voor de kleuters! 
Na de vakantie letten we weer extra op ons gedrag wanneer we werken in de hal. 
 
Vakantierooster 2018-2019 
Van de provincie ontvingen we  het advies voor de vakanties in het schooljaar 2018-2019 
(let wel : dit is pas volgend jaar!) We geven het u – onder voorbehoud - door.  
Tot dat het definitief gemaakt wordt, kunt u nog geen 
vakantiereisjes boeken...... 
Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober 2018 
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m/ 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart 2019 
Goede vrijdag: vrijdag 19 april 2019 
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019 
Hemelvaart en donderdag d.a.v.: 30 en 31 mei 2019 
2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019 
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2019 
 
Agenda 
21 december                              Kerstviering voor groep 1-8, ouders zijn van harte welkom      
                                                   (08.45 uur – 9:30 uur) 
25 december – 5 januari             Kerstvakantie 
8 januari                                      Luizencontrole 
 
Weeklied 
Na de vakantie leren we ps. 143:1, de week daarna leren we ps. 149:1. U vindt de weekliederen op de liedlijst  
 
Jarigen 
18 december      Iris Hamelink                  groep 4/5 
19 december      Jason Veer                     groep 1/2 
20 december      Jannes Deurwaarder      groep 4/5 
20 december      Sander de Rijke              groep 6/7 
22 december      Kathleen Makkinga         groep 6/7 
22 december      Joop Vinke                     groep 1/2 
23 december      Dennis Harmanny          groep 1/2 
24 december      Vayèn Bakker                 groep 1/2 
28 december      Lieve van Kammen        groep 6/7 
28 december      Koen Koster                   groep 4/5 
31 december      Danique Scheele            groep 8 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  

Hart voor alle kinderen 

6 januari              Fleur Scholter                groep 6/7 
7 januari              Marit Meesen                groep 6/7 
9 januari             Job Sijs                           groep 8 
12 januari           Gwen Eier                       groep 4/5 
14 januari           Linda van Cadsand          groep 3 
15 januari           Lotte Kalisvaart               groep 6/7      
15 januari           Leonie Oosterom            groep 6/7 
 



 
 

Algemeen 
Luizencontrole 
De maandag na de Kersvakantie is er weer luizencontrole!!!!  
We hebben nog steeds helpers nodig!!! Bent u er op 8 januari om te helpen? 
 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1/2 
Thema kerst 
Wat een gezelligheid in de klas. Elke ochtend lekker alle lichten uit 
en daarna alle kleine lampjes aan. De kinderen mogen in de 
huishoek hun eigen kerstboom versieren en tijdens het werken 
maken ze een kerststukje, een kerststal, een kerstbal, een 
kerstboom en een engel. U zult de werkje vanzelf eind van de 
week kunnen bewonderen. Op het magneet bord kunnen de 
kinderen met magneten het kerstverhaal namaken en erbij 
vertellen.  
 
Voorbereiding kerstviering 
We willen u hartelijk bedanken voor alle 
boodschappen die zijn binnen 
gekomen! We hebben al 80 
kerstpakketten kunnen maken! Meer 
dan we gedacht hadden. De kinderen 
uit groep 1/2 hebben goed 
meegeholpen met het inpakken van de 
dozen!  
Ook zijn we al druk aan het zingen voor 
de kerstviering aanstaande donderdag.   
 
 

Sneeuw 
Wat hebben we vorige week genoten van het weer! Echt sneeuwpret!  
 
Jarigen  
Amy is jarig geweest! Van harte gefeliciteerd!!  
 
Elkaar helpen 
Als juf is het vaak zo mooi om te zien dat de kinderen elkaar goed kunnen helpen. 
Bijvoorbeeld als er iemand valt, komen ze gelijk de juf halen of helpen ze het kind, 
als iemand niet van een trap af durft dan geven ze een handje, na het gymmen 
elkaar helpen met schoenen aantrekken. En dit zijn nog maar een paar kleine 
voorbeelden, maar ook goed om eens te benoemen.  
 
Meester Jeroen  

Vandaag is meester Jeroen voor het laatst bij ons in de klas. Wat 
hebben we genoten van een meester in de klas!! Heel erg bedankt 
voor al je hulp meester Jeroen en heel veel succes met het vervolg 
van je opleiding!  
 
Bijbelvertellingen 
Aankomende week vertellen we de verhalen over de herders in het 



veld en de wijzen uit het oosten rondom Jezus zijn geboorte.  
Na de kerstvakantie vertellen we het verhaal van Daniël en de Leeuwenkuil (Daniel 6), 
Koningin Wasti verstoten en Ester koningin (Ester1,2).  
 
Algemene informatie 

- Na de vakantie werken we twee weken aan een thema die verzonnen is door 
de kinderen. Het thema is een combinatie van vliegtuigen, lucht/ruimte en lego.  

- Na de kerstvakantie beginnen we ook met onze KIJK registratie.  
 
Leuke opmerking: 
Een meisje zei tegen ons, misschien kunnen we beter ook in elk kerstpakket 3 pannen 
stoppen. Één voor de aardappels, één voor de wortels en één voor de soep.  
 
We willen jullie alvast een heel fijne vakantie wensen en gezegende feestdagen.  
Tot in 2018! 
Groetjes, De kleuterjuffen en meester. 
 
 

Groep 3 
Bijna Kerstvakantie, de kinderen van groep 3 zijn best wel toe aan even wat rust. Sinterklaas, de sneeuw, Kerst en 
dan ook nog hard  werken. Sommigen kunnen best wel even een pauze gebruiken. De kinderen kregen wel een 
compliment omdat ze zowel met rekenen als met lezen en schrijven zo vooruit zijn gegaan en al zoveel hebben 
geleerd. 
Rekenen: we leren nu al de getallen tot 100 te plaatsen. Best moeilijk, maar het gaat steeds beter. We leren ook al 
hoe we heel snel sommen van 1-10 kunnen uitrekenen. We mogen 5 minuten achter elkaar zonder op te kijken 
zoveel mogelijk sommen maken en na die tijd kijken we hoe ver we gekomen zijn. Iedereen doet dan super 
zijn/haar best.  
Lezen: we leren nu de letters ou, au , ie en ei! We oefenen elke dag met woordflitsen en dat doen we steeds 
sneller. We kunnen allemaal al boekjes uit de bibliotheek uit de hal lezen en dat vinden we dan ook heel interessant. 
Probeert u ook in de vakantie nog een keer te oefenen of lekker te lezen, want 2 weken is best een lange tijd als we 
niet meer oefenen. 
Met TOM hebben we over wonen gewerkt. We hebben een eigen Sterrenstraat gemaakt en deze straat is nu ook in 
een beetje kerstsfeer gebracht.  
 
We vertellen de verhalen over de geboorte van Jezus en horen hoe bijzonder dit was. We zingen mooie liederen die 
we u tijdens de kerstviering gaan laten horen. We hebben in de klas een werkboekje over Kerst en daar staan ook 
de liederen in die we bij de Kerstviering zingen. Na de vakantie gaan de Bijbelverhalen over “Mozes”. We gaan met 
TOM beginnen aan een nieuw thema: nl. Tijd. Dit gaat over licht en donker en over de seizoenen! De pluimen van 
de week gingen naar Remy en Sophie!! 
We wensen u alvast hele fijne en gezegende Kerstdagen toe, 
Juf Suzanne, juf Aafke, juf Ella 
 
 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
In groep 4/5 zijn wij volop met de voorbereidingen van de kerstviering bezig. We horen verhalen uit de Bijbel, 
zingen liederen over de geboorte van Jezus en maken mooie knutselwerkjes over het feest. Komt u met ons 
donderdag het kerstfeest mee vieren? U heeft hier een uitnodiging voor ontvangen. 
Met rekenen en taal werken we hard. Dit is te zien aan de toetsen die afgenomen zijn. De resultaten zijn prima. De 
kinderen kregen de toetsbladen mee naar huis.  In beide groepen oefenen we hard met tafelsommen. Groep 4 kent 
de tafels van 1 t/m 5 al bijna uit het hoofd. Groep 5 oefent hard met de tafels van 6 t/m 9. Thuis kan er ook 
geoefend worden op internet. (www.tafels-oefenen.nl)  Van harte aanbevolen. De bladen die af zijn krijgen de 
kinderen mee naar huis. 
Met het nieuwe thema werken we over de Romeinen. Hiervoor moeten de kinderen een bananendoos mee nemen. 
We gaan nl. oefenen als echte Romeinse soldaten. 



Voor vrijdag 22 december moeten de kinderen een keukenrol koker mee nemen. We gaan er nl. mee knutselen. 
Heeft u meer kokers, laat deze dan gerust mee nemen. 
BLOON kampioen waren in de afgelopen periode Joep en Debora. Veel oefenen (kan ook thuis) zorgt voor mooie 
resultaten. 
Zonnetjes van de week zijn Simon en Jannes geweest. 
Op vrijdag 12 januari viert juf Elly haar verjaardag. De kinderen mogen hun favoriete spel mee naar school nemen. 
Het is het laatste groepsbericht van dit kalenderjaar. Vanaf deze plaats willen we dan ook alle lezers een fijn 
kerstfeest toewensen en een door God gezegend gezond nieuw jaar. 
Groeten van juf Elly en meester Dolf. 
 
Groep 6/7 
Wat hebben we weer hard gewerkt afgelopen weken! Nu nog 1 week en dan hebben we lekker even vakantie! We 
hebben er zeker zin in!  
Al een paar weken geleden hebben we sinterklaas gevierd! Wat waren er mooie surprises zeg! Iedereen had zijn / 
haar best gedaan!  
Verschillende toetsen hebben we gemaakt: Spelling, Rekenen, Engels, Levend Water, Topo.  
We hadden goede cijfers!  
Bij rekenen hebben we in groep 6 voornamelijk gewerkt met breuken! Aan het begin was het een beetje moeilijk te 
begrijpen, maar nu beginnen we het goed te begrijpen! Bij groep 7 hebben we het gehad over procenten en 
“staart”delingen.   
Bij taal heeft groep 7 onder andere een flyer gemaakt over een feest!  
Bij spelling hebben we in groep 6 geoefend met woorden waar je 1 of 2 dezelfde medeklinkers achter elkaar schrijft 
en het schrijven van de persoonsvorm. In groep 7 stonden de volgende categorieën centraal: Sterke werkwoorden 
in de verleden tijd en Franse leenwoorden.  
We zijn druk bezig met de kerstliedjes te zingen! Dit vinden we erg leuk. We zingen enthousiast mee! We hopen 
dat jullie dit allemaal kunnen zien/horen bij de kerstviering aanstaande donderdag.  
Juf Elselien werkt aan een nieuw natuur thema over energie en elektriciteit. Juf Rianne rond deze week een 
aardrijkskunde thema: woestijnen/gletsjers af. De toets komt past na de vakantie.  
Ster van de week was Tamara. De nieuwe ster is Sven.  
De Bijbelverhalen gaan deze week over de geboorte  van de Here Jezus. Na de vakantie gaan we verder met het 
volk Israël in de woestijn.   
Deze week leren we: het kerstlied en de week na de vakantie: psalm 143:1 
 
 
 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Maandag 16 januari: Toets thema: Woestijnen en Gletsjers  
Spreekbeurt: maandag 18 december Tamara / donderdag 11 januari Brenda 
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
Alvast een hele fijne kerstvakantie, 
Vriendelijke groeten, Juf Elselien en juf Rianne 
 
Groep 8 
Deze week 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 oefenen de liederen voor de viering.  
Ook het gewone werk gaat door, zo hebben we weer een thema af, het thema ‘wonen en werken’. Er is goed 
gewerkt aan de opdrachten die bij dit thema gekozen konden worden. Ook bij het thema waaraan op dinsdag bij juf 
Suzanne wordt gewerkt over het zonnestelsel, worden keuzeopdrachten gemaakt. Na de vakantie beginnen we met 
een nieuw thema, ‘Het volk krijgt een stem’, Nederland in de tijd van de Industriële Revolutie.  
De komende 7 weken hebben de kinderen van groep 8 de tijd om een werkstuk te maken, dat moet gaan over een 
land. Uitleg is mee naar huis gegeven.  
De afgelopen twee maanden heeft iedereen een inlog gehad voor ‘Languagenut’, waarbij ze diverse vreemde talen, 



waaronder Engels konden oefenen. De proefperiode is nu helaas bijna voorbij, maar er kan nog wel volop geoefend 
worden met het programma ‘Holmwoods’. Elke week moet iedereen verplicht een lees- en een luisteroefening 
maken, maar meer mag natuurlijk altijd! 
Ook bij rekenen zijn we alweer aan een nieuw blok begonnen. Hierbij leren we onder andere over priemgetallen en 
volgorde van bewerkingen.  
Op woensdag 10 januari wordt er een ouderavond gehouden. Er wordt dan informatie gegeven over het voortgezet 
onderwijs. Elk jaar veranderen de middelbare scholen hun programma weer, dus er is altijd wel weer iets nieuws te 
horen. Verder wordt er ook uitleg gegeven over de citotoets en de advisering.  
Vandaag zijn er diverse papieren meegegeven van de Rede: een uitnodiging voor de open dagen en voor lessen die 
de komende periode al op de Rede te volgen zijn. Opgave is via e-mail.   
Bij deze wensen we u alvast gezegende kerstdagen en een goed 2018 toe! 

Groeten, Esther Bakker en Suzanne Hoogendoorn 
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