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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Bezoek wethouder Liefting 
Op 15 januari kregen we als directie bezoek van wethouder Liefting. De contacten met de gemeente zijn voor onze 
school belangrijk. Het was dan ook fijn om uitgebreid kennis te maken met de wethouder en de 
onderwijsambtenaar. Hij was nog niet eerder op De Sterrenpracht geweest en vond het erg leuk om het gebouw 
ook eens aan de binnenkant te bekijken. In het gesprek was aandacht voor de school met onze eigen identiteit en 
met de streekfunctie die we hebben. Ook hebben we gesproken over allerlei gemeentelijke en regionale 
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en in hoeverre die de school bereiken.  
We kijken terug op een prettige kennismaking en een positief gesprek.  
 
Open morgen 
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!  

Voorleesdagen 
Deze week doet De Sterrenpracht mee aan de voorleesdagen. In de klassen zal veel worden voorgelezen.  
Dat kan door de eigen leerkracht gedaan worden, maar er zullen vast ook ‘gasten’ zijn die in de groep komen 
voorlezen. Voorlezen is heel belangrijk voor de taal- en leesontwikkeling van de kinderen. Hiermee vergroten we 
samen het leesplezier en de motivatie van de kinderen om te gaan lezen! We gaan samen genieten van de mooie 
voorleesverhalen!  
 
Poezieweek 
In de week van de Poëzie wordt in groep 8 veel aandacht gegeven 
aan het lezen en maken van gedichten. Dit is een prachtige manier 
om met taal bezig te zijn. Jongens en meiden, we zijn benieuwd naar 
jullie ervaringen en ook naar jullie eigen gedichten! 
 
Warmetruiendag 
Op vrijdag 2 februari is het landelijk Warmetruiendag! Ook bij ons op 
school doen we daaraan mee. Dus allemaal met een lekkere warme 
trui, muts en sjaal naar school.  
De verwarming zal die dag een paar graden lager staan.  
Zo eenvoudig is het om energie te besparen! 
 
Gedragsverwachting van de week: 

Geloof in 
ontwikkeling



Deze week besteden we aandacht aan de gedragsverwachting op het plein: Afval hoort in de prullenbak! 
Volgende week is gedrag in de hal aan de beurt:  
We gaan rustig naar buiten. 
 
Gebedsgroep  
Donderdag 1 februari komt de gebedsgroep weer bij elkaar in de teamkamer. Iedereen wordt van harte 
uitgenodigd om mee te bidden en danken. We beginnen om 08.45 uur. 
           
Agenda 
De komende weken worden er nog halfjaarlijkse Cito-toetsen afgenomen. 
31 januari              MR vergadering (20.00 uur) 
1 februari              Gebedsgroep 
2 februari              Warmetruiendag 
5 februari              Groep 8 bezoek preventie bus 
12-16 februari       Voorjaarsvakantie 
19 februari            Luizencontrole 
                               
Weeklied 
Deze week leren we opwekking 642, volgende week leren we Gez. 145:1 en de week na de vakantie is  
Ps. 80:10 aan de beurt. U vindt de weekliederen op de liedlijst  
 
Jarigen 
2 februari           Rubin de Caluwé              groep 1/2  
2 februari           juf Bianca 
5 februari           Jessica Goossen              groep 6/7  
6 februari           Sanne Ephraiïm                groep 8 
8 februari           Juda Munneke                 groep 4/5 
9 februari           Gijs Pijpelink                    groep 1/2  
9 februari           juf Marjolein 
15 februari         Lieke Hamelink                 groep 1/2  
16 februari         Lara Driessen                   groep 3 
 
 
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 we begonnen met het thema: De Noordpool!! Onze klas ziet wit van 
de sneeuw. De kinderen maken iglo’s van suikerklontjes, tekenen Eskimo’s, spelen in een 
iglo, knippen sneeuwvlokken en nog veel meer. Ook hebben we al vele boekjes gelezen over 
de noordpool en liedjes gezongen en een dramales gedaan.  
We werken de aankomende weken nog over dit thema.  
 
Donderdag zijn we begonnen met de 
voorleesdagen. Elke dag laten we 
iemand anders dan de juf voorlezen 
in de klas. Donderdag was dat juf 
Sandra en vrijdag heeft meester Dolf 
een mooi verhaal voorgelezen. We 
presenteren de boeken in de hal.  
Aanstaande vrijdag gaan we een 

keuze maken tussen het leukste boek/verhaal.  
 
Deze week hebben de kinderen ook al hard gewerkt met de Cito-toetsen.  
De rekentoets is gedaan en aankomende week gaan we de taaltoets doen.  
De kinderen doen heel goed hun best, knap hoor. 
 
Wat gaan we doen?  

We hebben aankomende week nog prachtige voorlezers 
die langskomen, meester Lizo en onze 
voorleeskampioen van school: Julia en we hopen op nog 
een paar voorlezers!  
 
Aanstaande vrijdag hebben we warme truien dag. De 
verwarming gaat dan flink naar beneden, dus zorg dat je 

een lekkere warme trui aanhebt!  
 
De Bijbelverhalen gaan deze week over Nehemia: 

- Nehemia naar Jeruzalem (Nehemia 1-2) 
- Jeruzalems muren herbouwd (Nehemia 3-7) 
- Jeruzalems muren ingewijd (Nehemia 8 en 12) 

En volgende week over wonderen: 



- Bruiloft te Kana (Johannes 2: 1-12) 
- Wonderbare spijziging (Matteüs 14: 13-21) 
- Lopen op het water (Matteüs 14: 21-34) 

 
Overig 

- Heeft u thuis nog het rapport liggen van uw zoon of dochter? Wilt u deze dan nog inleveren op school? 
- Bram en Jens zijn jarig geweest! Van harte gefeliciteerd jongens en bedankt voor jullie lekkere traktatie!  
- Aankomende weken komen er weer 3 nieuwe kinderen bij ons in de klas wennen: Gijs, Loïs en Lisa!  

            Leuk dat jullie komen en alvast van harte welkom bij ons in de klas.  
- Na de voorjaarsvakantie werken we over het thema: Kunst en kleuren.  
- Op dinsdag 20 februari werkt juf Lianne in plaats van juf Mathilde.  
- Vrijdag 23 februari hebben de kleuters de maandsluiting. U bent alvast van harte welkom om deze sluiting 

te komen bekijken. 
Groep 3 
Vorige week zijn we met de Cito-toetsen begonnen. We hebben eerst 2 keer een toets gemaakt van rekenen, 
daarna hebben we technisch lezen gedaan. We kregen een boekje waarin bij elke vraag 4 woorden stonden en 1 
woord past dan het beste bij het plaatje! Moeilijk hoor, want we moeten dat in een bep. tijd doen en de woorden 
lijken heel erg op elkaar.  Deze week doen we nog spelling en tempo-rekenen, we gaan dan in  
5 minuten zoveel mogelijk sommen maken. Ook het lezen wordt getoetst, maar dat doet mevr. Bakker en daar 
hebben we alleen maar zin in! Vorige week hebben we de maandsluiting gehad over de Seizoenen en over hoe 
wonderlijk God alles gemaakt heeft.  
Rekenen: we leren nu heel snel op het reken-rek te rekenen, hierdoor leren we heel snel een getal op het rek te 
plaatsen en te benoemen.  We oefenen ook steeds met splits-huisjes. Dat houdt in dat we steeds oefenen met het 
splitsen van de getallen van 1-10. 
Lezen: We zijn begonnen in kern 7! Daar leren we de laatste letters, nl: woorden met “cht” aan het eind en met 
“nk” aan het eind.  Als we alle letters hebben geleerd houden we een letterfeest. De woorden van de nieuwe kern 
krijgen de kinderen deze week weer mee naar huis?? Zijn er nog moeders, vaders, opa’s en oma’s die graag een 
halfuurtje met ons willen lezen op dinsdag en/of donderdagmorgen dan graag.  
Het is steeds een groepje van 4 kinderen. 
Nog 2 weken en dan hebben we al weer een weekje vakantie, dus we gaan er ook de komende weken nog lekker 
even tegenaan. Nu de kinderen de meeste letters wel kennen is het gewoon veel oefenen met lezen en dat gaat ze 
al best goed af.  Voor de vakantie krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis en na de vakantie kunnen we 
dan samen praten over de resultaten van uw zoon/dochter. De Bijbelverhalen gaan deze weken over het volk 
Israel: de plagen van Egypte en de reis naar het land  wat God hen beloofd had.  
We leren opwekking 642.  
Groeten, juf Suzanne, juf Ella en juf Aafke 
 
Groep 4/5 
Dag Allemaal, 
In groep 4/5 hebben wij het de afgelopen weken met de bijbellessen gehad over Elia en Elisa. 
Mooi is het om te zien dat God steeds weer openingen biedt om terug bij hem te komen.  Elia deed dit door de 
macht van God te laten zien. Elisa door in Gods naam mensen te helpen. Groot is Gods trouw. 
De meeste toetsen zijn inmiddels afgenomen. Over de resultaten is nog niets bekend, maar wanneer het nodig is, 
neem ik contact met u op om een en ander door te spreken. Daarnaast starten na de voorjaarsvakantie de 
rapportgesprekken. U ontvangt hier via Digiduif een uitnodiging voor 
Met rekenen blijven we lekker door oefenen met hoofdrekenen. Mooi is het om te zien dat dit steeds beter en 
sneller gaat. Oefenen loont!! 
Met ons thema de Romeinen zijn we klaar. De toets is afgenomen en mee naar huis gegeven. 
Ons nieuwe thema is water. We maken er werkbladen over en werken via internet op de site van DROPPIEWATER 
aan het onderwerp.  
Met muziek maakten we ons eigen muziekstuk. Het onderwerp was “In een enge grot” We luisterden o.a. naar 
muziek van Edvard Grieg (Hall of the mountain king) Erg leerzaam. Hoe maak je muziek van een verhaal? 
Bloonkampioen waren de afgelopen tijd Thijs Hoebé en Simon van Kammen. 
Zonnetje van de week waren Micha de Caluwé en Jusitin van der Goes. 
We hebben een gezellige en leuke groep. Soms gaat het fout in de omgang met elkaar. Natuurlijk bespreken we 
dit in de groep, en ik leer de kinderen om hun probleem zelf op te lossen. Wanneer dit niet lukt mogen ze altijd bij 
de groepsleerkracht komen. Helaas gebeurd het dat dit pas de volgende dag via u als ouders gebeurd. Dit kan 



uiteraard, maar de praktijk wijst uit dat het beter werkt wanneer de kinderen eerder naar de groepsleerkracht 
toekomen. Wilt u dit ook als ouders stimuleren bij uw kind? Het is een onderdeel in het proces van 
zelfredzaamheid en daarom goed om te doen. 
Uiteraard willen ook wij voor u een luisterend oor zijn wanneer er zich iets voor doet. Blijf niet rondlopen met uw 
vragen maar kom ze bespreken met ons als groepsleerkrachten. 
Huiswerk: 
Vrijdag 9 febr. Toets levend water hst. 15 en 16 
Tot de volgende keer. 
Juf Elly en meester Dolf. 
 
Groep 6/7 
Tjonge, wat hebben we hard gewerkt afgelopen weken.  
We zijn druk bezig met de Cito-toetsen. Rekenen, spelling en lezen hebben we al klaar. Zeker de resultaten van 
spelling en lezen zijn geweldig!! Komende weken maken we nog begrijpend lezen en taal.  
Met rekenen zijn we bezig met blok 7. Groep 6 leert minsommen onder elkaar uit te rekenen. Groep 7 heeft het 
over breuken gelijk maken.  Maar breuken blijven een lastig iets.  
Met spelling zijn we weer toe aan een groot dictee. De behandelde categorieën van de afgelopen weken komen 
daarin terug.   
Juf Rianne is nog bezig met het geschiedenis thema: de industriële revolutie. Toch wel interessant die 
stoommachine. Sommige kinderen weten er al heel veel over te vertellen. De week voor de vakantie rond juf 
Elselien het thema over elektriciteit af. 
Afgelopen vrijdag kwam meneer Theo in de klas vertellen over tuinvogels. We bekeken veren door een loep, hij 
had opgezette vogels mee  en we keken foto’s van mooie vogels. Het was erg leuk en leerzaam. 
 
Ster van de week was Merijn. De nieuwe ster is Bente.  
De Bijbelverhalen gaan komende week over het volk Israël in het beloofde land Kanaän.  
Deze week leren we opwekking 642. Volgende week gezang 145:1.  
Donderdag 8 februari krijgen we onze rapporten mee naar huis!  
We hebben er flink ons best voor gedaan.  
Als het rapport van uw kind nog thuis ligt, wilt u dit dan meegeven naar school?  
 
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) 
Woensdag 7 februari: topo: 6 - Flevoland/Utrecht. 7 - Frankrijk.  
Spreekbeurt: maandag 29 januari: Sander en Eduard, maandag 5 februari Loic.  
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
Vriendelijke groeten, Juf Elselien en juf Rianne 
 
Groep 8 
Vorige week donderdag (25 januari) brachten de leerlingen van groep 8 een bezoek aan het ZSC. We zijn hier op de 
fiets naar toe geweest. Goed om te zien hoe een middelbare school eruitziet wanneer deze gewoon in bedrijf is! 
Vorige week zijn we begonnen met de halfjaarlijkse Cito-toetsen. Daar werken we ook deze week nog aan. Er 
worden toetsen gemaakt voor rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, Engels en technisch lezen.  
We zijn nu zo’n beetje halverwege het schooljaar. Dat is ook aan de boeken te merken. We zijn begonnen in het 
tweede deel van onze taalmethode en ook het eerste boek van rekenen is bijna uit. Als laatste leerden we bij 
rekenen nog het uitrekenen van percentages met kommagetallen en breuken, zoals 3,4% van 600, of ¼ procent 
van 500.  
Deze week werken we nog over het thema ‘werken in de ijzeren eeuw’, we maken we daarbij nu keuze-
opdrachten. Volgende week beginnen we het thema ‘kracht’, waarbij het gaat over elektriciteit, katrollen en 



magnetisme.  
We zijn gestart met de musical! We hebben samen de musical doorgenomen, er is auditie gedaan en de rollen zijn 
verdeeld! Nu begint het oefenen en de tekst, liedjes en dansjes leren! 
Op maandag 5 februari komt de preventiebus voor groep 8 naar school. We leren daar van alles over de gevaren 
van energiedrink, alcohol en roken.  
 
De bijbelvertellingen gaan deze weken over ontmoetingen met Jezus, met als thema: Geloven, dat is je 
verwonderen, volharden, soms zwijgen, soms vertellen. Maar geloven is vooral vertrouwen! 
 
Vanaf januari zijn de berichten van onze groep ook terug te vinden op de site van de school onder ‘onze leerlingen, 
groep 8’. Daar staat ook het actuele huiswerk en zullen er verslagen komen te staan van activiteiten. We hopen dat 
onze site zo nog meer bezoekers krijgt! 
 
Groeten, Esther Bakker 
GBS De Sterrenpracht 
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