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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Een nieuwe start 
Na een heerlijke kerstvakantie zijn we het jaar vol goede moed en met de beste wensen voor elkaar begonnen.   
We hopen en bidden dat onze God ook dit jaar weer voor ons zal zorgen en dat hij ons bewaren en helpen zal.			
 
Personeel 
Voor wat betreft de inzet van personeel in de groepen ontstaan er in de komende periode een aantal wijzigingen:  
 
Vertrek:  
Juf Tonja Eberson heeft het afgelopen jaar veel invalwerk gedaan op De Sterrenpracht, onder andere in verband 
met het invullen van zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Daarnaast was zij beschikbaar voor andere 
vervangingen. Juf Tonja heeft ons laten weten dat ze ander werk kan gaan doen. Ze gaat Godsdienstlessen 
verzorgen op scholen in België. We vinden het jammer ze ons gaat verlaten en wensen haar al het goede toe in haar 
nieuwe werkkring! Bedankt voor je inzet en betrokkenheid Tonja! Tot en met februari zal juf Tonja nog een aantal 
afgesproken invaldagen voor haar rekening nemen.  
 
Wijziging:  
In de periode tot 1 april werkt juf Suzanne op maandag en dinsdag in groep 3. Juf Ella werkt dan op woensdag, 
donderdag en vrijdag in deze groep.  
Juf Esther werkt op de dinsdag in groep 8 en krijgt die dag extra ondersteuning van juf Sandra.  
 
Vertrek: 
Juf Elly Bottinga heeft, na heel veel jaren in het onderwijs te hebben gewerkt, besloten om met ingang van 1 april 
te gaan stoppen met het werken op De Sterrenpracht. Ze zal een deel van de tijd die ze nu ‘over’ heeft gebruiken 
om op te passen op haar kleinkinderen. Vanaf 1 april gaat er dan dus ook wat veranderen in groep 4-5: juf Suzanne 
gaat dan op maandag in deze groep werken en op de dinsdag gaat ze dan haar dag in groep 8 weer invullen.  
 
In groep 3 zal vanaf 1 april  juf Tamara Dees op de maandag en de dinsdag werken, juf Ella blijft op de woensdag, 
donderdag en vrijdag haar werk in groep 3 doen,  
 
Samenvattend:  
 
Vanaf heden tot 1 april:  
Groep 3: juf Suzanne (ma,di) en juf Ella (woe, do en vr) 
Groep 8: de hele week juf Esther (di extra ondersteuning door juf Sandra)  
 
Vanaf 1 april tot de zomervakantie:  
Groep 3: juf Tamara (ma, vr) en juf Ella (di, wo en do) 
Groep 4-5: juf Suzanne (ma) en meester Dolf (di t/m vr)  
Groep 8: juf Esther (ma, wo, do, vr) en juf Suzanne (di) 
 

Geloof in 
ontwikkeling



Gedragsverwachting van de week: 
Deze week besteden we aandacht aan vriendelijk taalgebruik, volgende week is het toiletbezoek weer aan de beurt. 
 
Agenda 
De komende drie weken worden de halfjaarlijkse citotoetsen afgenomen. 
26 januari: maandsluiting groep 3 
 
Weeklied 
Deze week leren we ps. 149:1, volgende week  leren we Gez. 62:4 en de week daarna is opwekking 642 aan de 
beurt. U vindt de weekliederen op de liedlijst  
 
Jarigen 
15 januari           Lotte Kalisvaart               groep 6/7      
15 januari           Leonie Oosterom            groep 6/7 
19 januari          Jasper Herrebout              groep 8 
23 januari          Mathias de Blaey             groep 3 
23 januari          Azarja Harmannij              groep 4/5  
25 januari          Marlies Buitendijk            groep 3 
25 januari          Jens de Splenter              groep 1/2  
26 januari          Bram Ephraïm                  groep 1/2  
          
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  

Hart voor alle kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1/2 
 
Wat hebben we gedaan? 
De afgelopen week zijn wij het nieuwe jaar gestart met het thema wat de 
kinderen verzonnen hebben: de ruimte, vliegtuigen en Lego. Van Lego hebben 
we vliegtuigen en raketten gebouwd. Ook hebben we gesprekken gevoerd over 
het thema. Hierbij komen allerlei nieuwe woorden aan bod, zoals: astronaut, 
raket, ruimte, planeet, ruimtepak, cockpit en piloot. Sommige kinderen brachten 
van thuis wat mee van het thema, dat is erg fijn. We hebben op school weinig 
boekjes over het thema. Als u thuis nog een boekje heeft zouden we het leuk 
vinden als we het deze week nog voor konden lezen!  
We hebben een nieuwe kringopstelling, dat betekent dat we allemaal weer naast 
andere kinderen zitten in de kring.  
 
 
 
Wat gaan we doen?  
We zijn begonnen met observeren voor het Kijk!-rapport. Ook de volgende weken observeren we voor het Kijk!-
rapport. We vullen een rapport in voor alle kinderen die langer dan drie maanden bij ons in de klas zitten.  
Bij deze kinderen zullen vanaf volgende week ook de Cito-toetsen van taal en rekenen worden afgenomen.  
Volgende week zullen we ook starten met een nieuw thema: de noordpool. Voor dit thema zijn we op zoek naar een 
koepeltentje die we kunnen gebruiken om een iglo van te maken. Ook witte lakens om de iglo mee te bekleden 
kunnen we gebruiken. Verder mogen knuffels van pooldieren volgende week mee naar school komen.  
De Bijbelverhalen gaan deze week nog over Ester: 
Haman (Ester 3 en 4) 
Eten bij de koningin (Ester 5) 
De Joden gered (Ester 6,7 en 8) 
Volgende week vertellen we uit het Bijbelboek Ezra: 
Terug naar Israël (Ezra 1-3) 
De tempel wordt weer gebouwd (Ezra 4,5 en 6) 
Ezra gaat op reis naar Jeruzalem (Ezra 7 en 8:21-36) 
 
Overig 
Wij feliciteren Julie met de geboorte van haar zusje Milou en Anaïs met de geboorte van haar zusje Romy.   
Vayèn, Joop en Jayson zijn 4 jaar geworden, gefeliciteerd!  
Omdat de klas steeds groter wordt hebben wij nu ook ’s middags hulp van onderwijsassistenten.  
Op maandag- en dinsdagmiddag is juf Rianne in onze klas. Op donderdag- en vrijdagmiddag helpt juf Sandra ons.  
De gymles doen we vanaf nu met een halve klas tegelijk op de maandagmiddag. Voor de vakantie hebben we alle 
gymschoenen mee naar huis gegeven. Als uw kind de gymschoenen nog niet mee terug heeft genomen wilt u ze 
dan z.s.m. weer mee naar school geven?  
Groetjes van de kleuterjuffen 
 
Groep 3 
Allereerst willen wij u Gods zegen toewensen over het nieuwe jaar. De kinderen en de juffen hebben dit elkaar ook 
toegewenst. We hebben opgenoemd wat we allemaal belangrijk en leuk vonden van het afgelopen jaar en  wat we 
van het nieuwe jaar verwachten. Daar komen altijd leuke gesprekjes uit voort. Enkele kinderen hebben weer andere 
plaatsjes gekregen, zodat iedereen weer andere kinderen in zijn/haar groepje heeft. Voor de vakantie hadden we als 
groepswerk allemaal een onderdeel van een kerstboom gekleurd nu hebben we de cijfers 2018 gekleurd. We 
kleuren allemaal een stukje en samen wordt het iets heel moois. 
 
Rekenen: we maakten vorige week onze toets van hoofdstuk 6 en daarmee is er weer een schrift uit. We hebben 
nog extra geoefend met de sommen uit de toets die sommige kinderen nog moeilijk vonden, bijv. het op volgorde 
zetten van getallen onder de honderd. Tellen met sprongen van 5 enz.  
Deze week gaan we beginnen aan hoofdstuk 7. 
 



Veilig leren lezen: We zijn begonnen in kern 6. We leren de letters: g, u, f,  au en ei ! Best moeilijk hoor de ie en de 
ei, de au en de ou !! De kinderen hebben vorige week de nieuwe woordjes van de kern meegekregen naar huis.  
Als we samen goed blijven oefenen dan kunnen we straks laten zien dat we al heel snel kunnen lezen!!  Zijn er nog 
helpers die op dinsdag of donderdag met een groepje willen lezen??? Van kwart voor negen tot kwart over 9.  
 
We zijn met een nieuw thema begonnen en dit gaat over “Tijd”. We leren over de maanden in een jaar. We leren 
over de seizoenen. Hoe komt het dat het iedere keer weer licht en donker wordt??? We leerden er ook al een heel 
mooi lied over.  
De kinderen krijgen deze week een uitnodiging mee om mee te doen aan de kanjer/rekenwedstrijd!!  Iedereen mag 
meedoen, de school betaald, maar u moet uw kind wel even opgeven zodat het toch een officieel karakter heeft. 
Ieder die meedoet wint een prijs!  
De Bijbelvertellingen gaan deze en volgende week over Mozes. We leren deze week psalm 149:1.   
Vorige week ging de pluim naar Lara, zij kan heel hard werken en ook goed luisteren!!! Gefeliciteerd Lara!!  
Volgende week gaan we starten met de eerste Cito-toetsen voor groep 3! Elke week doen we een paar toetsen.  
Vanaf deze week zal juf Suzanne de maandag en de dinsdag in de groep zijn en ikzelf de woensdag, donderdag en 
vrijdag. 
Groeten, juf Suzanne, juf Ella, juf Aafke 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
Het was goed te merken dat de kinderen twee weken vakantie hadden gehad. Fris en uitgerust werd weer met het 
werk begonnen. Dit is ook nodig, want over een paar weken beginnen de Cito-toetsen om de resultaten te kunnen 
beoordelen van de afgelopen periode. Daarom oefenen we hard met hoofdrekenen, spelling en begrijpen lezen.  
Ook is er extra aandacht voor meten tijd en geld. 
Uit de Bijbel ben ik verder gegaan met de vertellingen uit het O.T. Het ging deze week over Achab en Elia, de 
komende week vertel ik hier over. 
Het thema van Germanen en Romeinen is bijna klaar. Volgende week ronden we het af. Daarna komt er een 
thuiswerk opdracht om te leren. 
Zonnetje van de week zijn de afgelopen periode Jannes en Joep geweest. 
Bloonkampioen waren Juda en Justin. Thuis kunnen de kinderen ook BLOON oefenen. De woorden komen ook voor 
in de Cito-toets dus van harte aanbevolen. 
Ook het oefenen van de tafels kan thuis. Zie hiervoor www.tafelsoefenen.nl. 
Afgelopen vrijdag vierde juf Elly haar verjaardag. We hadden een gezellige middag. 
Tot zover deze keer. 
 
Huiswerk:  
Dinsdag 23 januari leren toets geschiedenis  over de Romeinen in ons land. De kinderen nemen hiervoor hun 
werkboek mee naar huis. 
Vrijdag 26 januari toets levend water hoofdstuk 13 en 14 
Tot de volgende keer. 
 
Juf Elly en meester Dolf. 
 
Groep 6/7 
We kunnen terugkijken op een mooie kerstviering, het was een gezellige dag met elkaar. De vakantie was fijn, we 
gingen weer uitgerust aan het werk!  
Afgelopen week maakten we de rekentoets. De resultaten waren van de meeste kinderen erg goed, fijn! Deze 
week starten we weer al met blok 7, maar we gaan ook extra oefenen voor de Cito-toetsen die eraan staan te 
komen.  
De kinderen hebben hiervan een overzicht meegekregen naar huis. 
Het thema over energie en elektriciteit, waar we voor de vakantie mee gestart zijn, loopt nu nog even door.  J 
uf Rianne start een nieuw geschiedenis thema: de industriële revolutie.  
Met tekenen hebben we de kleurencirkel geverfd. Deze is verdeeld in 3 lagen: Primaire, secondaire en tertiaire 
kleuren. We hebben geleerd dat we eigenlijk alle kleuren kunnen maken met: rood, geel en blauw.  
Ster van de week was Mathis. De nieuwe ster is Daniel.  
De Bijbelverhalen gingen vorige week over het volk Israël in de woestijn. Deze week gaan ze over het verbond van 
God met Israël.  
Deze week leren we psalm 149:1 en volgende week is dat gezang 62:4.   



Vanaf deze week kunt u het bericht wat u hier leest ook op onze website lezen. We gaan er nog wat mee oefenen, 
maar hopen dat we het snel onder de knie hebben, zodat we de website kunnen  vullen met allerlei informatie en 
foto’s van de klas.  
 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Maandag 15 januari: Toets thema: Woestijnen en Gletsjers  
Spreekbeurt: maandag 22 januari Jori / donderdag 25 januari Marit 
 
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
Vriendelijke groeten, 
Juf Elselien en juf Rianne 
 
Groep 8 
We zijn in groep 8 het nieuwe jaar goed begonnen. Vorige week maandag brachten we met elkaar een toost uit op 
het nieuwe jaar en vervolgens gingen we weer lekker aan het werk. We hebben zelfs al een begin gemaakt met de 
afscheidsmusical! Het enthousiasme is groot!  

Woensdag 10 januari hadden we in de groep een ouderavond over het voortgezet onderwijs. De opkomst uit groep 
8 was hoog en het was fijn om te zien dat er ook een enkele ouder uit groep 7 aanwezig waren! Mooi om zo’n 
betrokkenheid te merken. Ik kijk terug op een fijne avond! Er is, denk ik, veel verteld, maar mochten er nog vragen 
zijn, dan wil ik die uiteraard graag beantwoorden.  

Vorige week is er een mail gestuurd en een brief meegegeven voor het maken van een afspraak voor het 
adviseringsgesprek. Graag deze week het invulbriefje weer inleveren of mailen. Het is de bedoeling dat bij dit 
gesprek uw zoon/dochter aanwezig is.  

De bijbelvertellingen werden deze week verteld uit het nieuwe testament en gingen over de Redder van de wereld 
die met Zijn werk op aarde begint. De komende weken wordt er verder verteld over het leven van Jezus op aarde 
met als thema: ‘Wanneer je Jezus volgt, verandert je leven totaal!’ 

Afgelopen week zijn we begonnen met het thema ‘Werken in de ijzeren eeuw’ (1800-1900). We behandelen daarbij 
de Industriële revolutie en we bekijken wie toen de baas was in ons land. 

Volgende week donderdag gaan we met de hele klas naar het ZSC in Terneuzen. We gaan daar op de fiets heen. 
Hierover is vorige week een mail gestuurd.  

Volgende week beginnen we met de halfjaarlijkse Cito-toetsen. Daar werken we vervolgens 2 á 3 weken aan.  
Er worden toetsen gemaakt voor rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, technisch lezen en Engels.  
We hebben veel geleerd en geoefend het afgelopen half jaar, dus die toetsen zullen vast wel lukken!  

We hebben de eerste helft van het schooljaar goed en enthousiast gewerkt. Dat verdient wel een feestje! We 
willen met de hele klas een “Wie is de mol-feestje” houden. Het leek de klas het leukst om dat op een vrijdagavond 
te doen. De eerste mogelijke vrijdag is 2 maart. Die avond willen we dan ook graag reserveren! We beginnen om 
17.30 uur en het zal rond 21.30 uur afgelopen zijn. We hebben er al zin in! 

De komende tijd zal juf Suzanne wat meer lesgeven in groep 3 en dus niet meer op dinsdag in groep 8 zijn.  
Vanaf 1 april is ze weer terug in groep 8. Tot die tijd heeft de groep ook op dinsdag les van juf Esther.  

Vanaf nu is het bericht van onze groep ook terug te vinden op de site van de school onder ‘onze leerlingen, groep 
8’. Daar staat ook het huiswerk en zullen er verslagen komen te staan van activiteiten. We hopen dat onze site zo 
nog meer bezoekers krijgt! 



 
Groeten, Juf Esther en juf Suzanne 
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