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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
40 dagentijd 
Op het moment dat deze Sterrenkijker verschijnt is de 40 dagentijd al begonnen. In deze periode leven we toe naar 
het herdenken van het lijden en sterven van onze Zaligmaker. Een periode van bezinning voor ons. Maar we mogen 
ook weten dat Jezus de dood overwon. Dat geeft ons hoop in deze periode.  
Met de kinderen leven we toe naar deze belangrijke periode van het kerkelijk jaar.  
 
Open morgen 9 maart  
Vrijdag 9 maart is er weer een open morgen op De Sterrenpracht. Deze morgen is er volop gelegenheid voor 
ouders van kinderen die zich willen oriënteren op onze school. In overleg met de identiteitscommissie krijgen 
ouders van kinderen die bij ons bekend zijn een eigen uitnodiging. Maar iedereen is welkom. We nodigen u uit om 
gezinnen die zich aan het oriënteren zijn op de open dag te wijzen. Ook kunt u hun gegevens aan de school 
doorgeven, dan ontvangen ze een eigen uitnodiging. In de bijlage bij deze Sterrenkijker de flyer voor deze open 
morgen. 
Als u zelf een volgend kind wil aanmelden, dan kunt u een inschrijfformulier bij de administratie halen. Fijn als u 
tijdig aanmeldt, dan kunnen we samen de start van uw kind goed voorbereiden!  
 
Tevredenheidspeilingen ouders en personeel/regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0 
In de maand december is door ouders en personeel een tevredenheidsonderzoek ingevuld. We hebben hiervan 
inmiddels de uitkomsten ontvangen. 
Voor de medewerkers richtte het onderzoek zich vooral op de inzetbaarheid van de medewerkers. 
Het onderzoek naar de oudertevredenheid sluit aan bij het traject Ouderbetrokkenheid 3.0 waar we binnenkort mee 
gaan starten in de regiegroep. We zullen daar zeker ook de aandachtspunten uit meenemen.  
Fijn om te constateren dat de ervaringen over het algemeen positief zijn. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten en 
aandachtspunten. Die zijn we aan het inventariseren en nemen we mee bij onze plannen voor de toekomst.  
 
Middag Koningsspelen vrij! 
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen waar we met elkaar op school aan meedoen. 
Voor u belangrijk om te noteren in de agenda, de kinderen zijn in de middag vrij. 
 
Nieuwe leerlingen 
In januari en februari zijn er heel wat nieuwe leerlingen bij ons op school gestart: Nanne den Deurwaarder (groep 7), 
Yorrit den Deurwaarder (groep 6), Fajah Zerrout (groep 3), Vayen Bakker (groep 1), Jayson Veer (groep 1), Joop 
Vinke (groep 1) en Loïs van Vuuren (groep 1). Deze week start Gijs Pijpelink in groep 1 en volgende week Lisa 
Lauret. Allemaal van harte welkom op De Sterrenpracht, we hopen dat jullie er een hele fijne tijd krijgen! 
Omdat we als school zo groeien wordt ook de assistentie in de groepen uitgebreid. Vanaf 1 maart is juf Marjolein 
op alle dagen ook ‘s middags in groep 1/2 en gaan juf Sandra en juf Rianne Hamelink in de middag weer assisteren 
in groep 4-8. Binnenkort ontvangt u een aanvulling voor de schoolgids voor de contactadressen van de nieuwe 
leerlingen. 

Geloof in 
ontwikkeling



Gedragsverwachting van de week: 
Deze week besteden we aandacht aan vriendelijk taalgebruik; volgende week aan het werken in de hal van de 
school en de week daarna aan het gedrag op het plein.  
Agenda 
23 februari:                    maandsluiting groep 1/2  
26 februari - 1 maart:     oudergesprekken/ adviesgesprekken  
28 februari:                    koffiemorgen 
26 februari - 9 maart:     in deze twee weken wordt er weer in elke groep een les       
                                       gegeven uit Wonderlijk gemaakt 
Weeklied 
Deze week leren we ps. 80:10, volgende week  leren we ps. 104:10 en de week daarna  is lied 575 uit het Nieuwe 
Liedboek  aan de beurt. U vindt de weekliederen op de liedlijst  
 
Jarigen 
20  februari        Noa Pijpelink (groep 4/5) 
20 februari         Kim Scheele (groep 6/7) 
25 februari         Jop Dees (groep 4/5) 
27 februari         juf Aafke 
28 februari         Lisa Lauret (groep 1/2) 
2 maart              Matteo Langendoen (groep 4/5) 
4 maart              Jori Ephraïm (groep 6/7) 
           
 
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 voorleesweken zijn weer voorbij. 
We hebben genoten van de 
voorlezers: juf Rianne, Meester Lizo 
en Julia. Bedankt!  
We hebben ook het thema afgerond 
met een Noordpoolfeestje. We 
hebben er veel van geleerd, zoals hoe 
je een stevige muur bouwt door de 
blokjes niet recht op elkaar maar in 
halfsteens verband te stapelen.  
 
 

Ook ontdekten we dat het ijs wat op de verwarming lag echt een stuk sneller gesmolten was dan het ijs wat buiten 
lag. De temperaturen in ons eigen land varieerden ook nogal. Er waren dagen dat we lekker in de zandbak in het 
zonnetje speelden en er waren ook dagen dat we onze emmers en schepjes gebruikten om ijs te verzamelen op het 
schoolplein.  
Inmiddels zijn alle Cito-toetsen afgerond en de rapporten mee naar huis. Op dinsdag 27 februari, woensdag  
28 februari en donderdag 1 maart zijn de oudergesprekken. We hopen u daar te ontmoeten om de ontwikkeling en 
het welzijn van uw kind met u te bespreken.  
 
 



Wat gaan we doen? 
We zijn gestart met een nieuw thema: ‘Kunst en kleuren.’ Dit thema is ook gekoppeld 
aan de kunstweek waar we als school aan meedoen. In  onze klas zullen we daarbij 
extra inzoomen op de kunstenaar Piet Mondriaan.  
Op donderdag 1 maart wordt in onze klas seksuele voorlichting gegeven uit de 
methode ‘Wonderlijk gemaakt.’ Deze les gaat over het thema ‘Er komt een baby’tje’. 
We praten met de kinderen over zwangerschap en geboorte.  
Op dinsdag 20 februari zal juf Lianne werken. Op vrijdag 2 maart zal juf Mathilde dan 
werken in de plaats van juf Lianne.    
 
 
 

De Bijbelverhalen gaan deze week over het thema: ‘Niet meer blind.’ 
• Blinden (Matteüs 20: 29-34 en Marcus 10:46-52) 
• Blinde van Betsaida (Marcus 8: 22-26) 
• Genezing van de blindgeborene (Johannes 9) 

Volgende week vertellen we over het thema: ‘Jezus geneest.’ 
• Vier vrienden (Marcus 2:1-12) 
• Dochter van Jaïrus (Marcus 5: 22-43) 
• Genezingen op de sabbat (Matteus 12: 1-21 en Lucas 13: 10-17) 

Overig 
Op donderdag 15 februari was Lieke jarig, ze is 5 jaar geworden. Gefeliciteerd Lieke!  
Op 23 februari hebben de kleuters de maandsluiting. Van harte welkom!  
Niet alle kinderen hebben gymschoenen op school liggen. We gaan altijd op maandag naar de gymzaal. Voor de 
veiligheid tijdens het sporten zou het fijn zijn als alle kinderen gymschoenen hebben. Het is niet alleen glad, maar 
ook pijnlijk als iemand die wel gymschoenen heeft op je tenen gaat staan.  
Wilt u het navragen bij uw kind als u twijfelt? Alvast bedankt!  
 
Groep 3 
De vakantie is alweer voorbij en we gaan weer met goede moed verder. Voor de vakantie hebben we er een nieuwe 
leerling bijgekregen in de groep: Fajah Zerrout. Hartelijk welkom op onze school Fajah, we hopen dat je snel 
gewend bent in onze groep. De vrijdag voor de vakantie hadden we een “Letterfeest” in de  klas. We mochten met 
chips-letters en met papieren letters allemaal woorden maken. Daarna hebben we de chips-letters lekker 
opgegeten.  
We deden ook een speurtocht in de school en zochten de letters die we allemaal geleerd hadden. We kennen nu 
alle letters dus moeten we bijna alle woorden kunnen lezen. We gaan met lezen nog eens extra goed oefenen,  
nu we de letters kennen moeten we zonder te hakken de woorden snel leren lezen. We hebben nieuwe kinderen 
ingedeeld bij het lezen met groep 8, die kunnen nu elke woensdag gaan lezen met hun leesmaatje. We bedanken 
mevr. Bakker voor het afnemen van de Cito-toetsen van lezen! Bedankt hoor, want dat is altijd een heel werk. 
Lezen: we zijn begonnen met kern 7 en daar leren we de laatste letters, namelijk de ng en de nk. We gaan nu ook 
veel meer oefenen met woorden met 2 medeklinkers aan het begin of aan het eind, zoals troep, warm enz.  
Blijft u lezen met uw kind als hij/zij dat nodig heeft. Maak er een gezellige 10 minuten van en een klein wedstrijdje 
zodat ze er steeds plezier in blijven hebben. 
Rekenen: We gaan in kern 8 steeds meer sommen maken, zodat we door veel te oefenen steeds meer snelheid 
krijgen. We oefenen ook nog steeds op het klokkijken, de hele en halve uren en kwart voor en kwart over het hele 
uur. 
Na de vakantie gaan we ook weer over naar een nieuw TOM-Thema, namelijk het thema : de Kaart. We leren waar 
we wonen, in welke plaats en in welke provincie en in welk land. Ook kijken we op de wereldkaart waar we ons 
ongeveer bevinden. De Bijbelverhalen gaan over het volk Israël en het sluiten van het Verbond met God.   
De psalm die we leren is ps.80:10.  Volgende week hebben we de rapporten gesprekken. Juf Suzanne doet dit op 
de dinsdagavond en ikzelf op de woensdagmiddag en donderdagavond. De pluim van de week ging 3 weken 
geleden naar Wout, omdat hij zo goed kan toneelspelen en toen naar Fajah, omdat ze al zo goed meedoet in de 
groep. 
Groeten, juf Ella, juf Suzanne en juf Aafke 



 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
Zo vlak na de voorjaarsvakantie zijn wij weer heerlijk fris van start gegaan in onze groep. 
Uit de Bijbel is de afgelopen periode vertelt over Elisa, de profeet die Gods zegeningen liet zien, en over koning 
Hizkia, de koning die God met heel zijn hart diende. 
Wat is het mooi om te zien in al deze geschiedenissen dat God trouw is. 
Als het goed is heeft u allemaal een uitnodiging ontvangen voor de oudergesprekken, of krijgt u deze zeer 
binnenkort. Ik zie uit naar mooie en goede gesprekken, waar indien nodig altijd een vervolg aan kan worden 
gegeven. 
Met rekenen blijven we oefenen met de tafelsommen. Het zijn immers bouwstenen om vlot te kunnen rekenen met 
o.a. breuksommen en verhoudingstabellen. Dit zijn sommen voor groep 6 t/m 8. Vandaar dat we ze nu supergoed 
hebben te leren. 
Ons thema bij wereldoriëntatie gaat over Boeren, Heren en Geestelijken.  Het ligt in de planning om een bezoek te 
brengen aan het Gravensteen in Gent. Binnenkort hoort u hier meer van. 
Bloonkampioen waren de afgelopen periode Koen Koster en Joab Buijze. 
Zonnetjes van de week waren Joanne Deurwaarder en Matteo Langendoen. 
Huiswerk: 
Vrijdag 2 maart hoofdstuk 17 en 18 van Levend Water. 
N.B. 
Wist u dat huiswerk en weekbericht tegenwoordig op de website van de school terug te vinden zijn? 
Bezoek de website en zoek bij onze leerlingen groep 4/5 maar eens op.  
We hopen binnenkort deze pagina’s meer op te vullen met de dingen die we doen. 
Tot de volgende keer. 
Meester Dolf en Juf Elly 
 
Groep 6/7 
We hebben een fijne vakantieweek achter de rug. Hopelijk hebben we allemaal weer nieuwe energie om er 
tegenaan te gaan.  
De Cito-toetsen zijn voorbij, wat hebben we hard gewerkt en goed ons best gedaan.  De rapporten zijn allemaal 
mee naar huis gegaan. Deze week en de komende staan de rapportgesprekken op het programma. We hopen u 
allemaal te ontmoeten! 
Voor de vakantie hebben we allemaal nieuwe tafels en stoelen gekregen! Ziet er mooi uit!  
Ook de toetsen van spelling, taal en rekenen zitten erop. We beginnen deze week met allemaal nieuwe blokken.  
Groep 7 start deze week ook met het maken van proefexamens voor verkeer. Begin april staat het theoretisch en 
praktisch examen gepland, spannend! We zoeken nog ouders die willen helpen met het bemannen van de 
controleposten tijdens het praktisch examen. U kunt u nog opgeven! 
Juf Rianne werkt nog over het thema : de Industriële revolutie. We maken opdrachten. Het thema ronden we af 
met een bezoek aan het Industrieel museum in Sas van Gent. Juf Elselien begint met een nieuw thema over 
aardrijkskunde. 
Ster van de week was Yorrit. De nieuwe ster is Jori. 
De Bijbelverhalen gaan komende week over de vernietiging van Jericho en over Jozua..  
Deze week leren we psalm 90:10. Volgende week gezang 104:10.  
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Donderdag 22 februari: toets Natuur 
Vrijdag 23 februari: toets levend water H 15 en 16 
Maandag 5 maart: Toets thema: Industriële revolutie.  
Spreekbeurt: Maandag 26 februari Sanne, maandag 5 maart Fleur.  
Groep 6:  
Dinsdag 27 februari: Toets Engels blok: dagen, maanden en kloktijden.  
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
Vriendelijke groeten, Juf Elselien en juf Rianne 
Groep 8 



Voor de vakantie hebben we de Cito-toetsen afgerond en we kunnen zeker trots zijn! Er is goed en serieus aan 
gewerkt en bijna iedereen is goed vooruitgegaan! Volgende week maandag t/m woensdag zijn de 
adviesgesprekken, waarbij ook de kinderen zelf aanwezig mogen zijn. We kijken dan ook naar de toetsen en het 
rapport. 
Over enkele weken staan er bijzondere activiteiten op het programma: op 9 maart houden we onze ‘Wie is de mol’ 
avond. De avond is verzet, omdat enkelen niet konden op 2 maart. We willen beginnen om 17.30 uur met eten, 
daarna spelen we ‘Wie is de mol’. Rond 21.30 uur is de avond afgelopen en kunnen kinderen weer opgehaald 
worden. In de week daarna, op 15 maart, doen bijna alle kinderen uit onze groep mee met de Kangoeroewedstijd 
en in die week is er ook een activiteit voor de Boomfeestdag. Wat dat precies is, is nu nog niet bekend. Op vrijdag 
16 maart is dan het voetbaltoernooi van GPO-WN in Utrecht. Helaas kon er iemand niet meer rijden op de 
heenweg, dus ik zoek nog een ouder die ons van Axel naar Kapelle kan brengen, ’s ochtends vroeg (graag even een 
berichtje via mail of whats app). 
We zijn intussen lekker bezig met de musical, die we op dinsdag 3 juli in de Halle hopen op te voeren. We hebben 
de eerste repetities gehad, elke week besteden we er een uurtje aan. Voor alle leerlingen kan er ook een cd 
aangeschaft worden met de musicalliedjes erop. Deze kost 7,50. Vanaf volgende week kunnen de kinderen hiervoor 
geld mee nemen naar school.  
Voor de vakantie zijn we begonnen met het thema ‘de oorlog’, hier gaan we volgende week mee verder. We leren 
daarbij over WO I, WO II en de crisisjaren. Deze week wordt er lesgegeven over het thema ‘kracht’ door juf 
Suzanne.  
De bijbelvertellingen gaan de komende weken over Simon Petrus, de discipel die als levende steen zichzelf moest 
leren verloochenen en over de Bergrede. 
Volgende week wordt er weer een les gegeven uit ‘Wonderlijk gemaakt’, de les gaat dan over Seksueel misbruik; 
les 8.2. 
Deze week ben ik afwezig, Juf Tonja en juf Suzanne vervangen.  
Groeten, Esther Bakker 
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