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VIA DOLOROSA 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, 

verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 

de man die sterven moest op Golgotha. 
 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

 
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, 

uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap 

de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 
 

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 

 
                                                                                                                                                   Sela - Via Dolorosa 
Pasen 
Volgende week leven we in de ‘stille’ week, de week voor Pasen. Na 40 dagen voorbereiding gaan we het 
Paasfeest vieren. Met de kinderen staan we stil bij Goede Vrijdag, we herdenken het diepe lijden en het sterven van 
Jezus. We vieren het Paasfeest, Jezus overwon de dood en kwam uit het graf.  
 
Stilstaan bij Golgotha en bij het kruis van de Heere Jezus laat ons diep nadenken. Wat een wonder dat door het 
werk dat Hij daar deed, de straf die Hij daar droeg, voor ons de weg naar Hem vrij is. We kunnen het maar 
nauwelijks beseffen. Door de kracht van het bloed van het Paaslam mogen wij vrijmoedig  naar God gaan.  
 
Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol.  
Al waren ze rood als karmozijn, Ik zal ze maken als sneeuw.  
 
We hebben de afgelopen winter weer kunnen zien hoe wit de sneeuw is. Helemaal wit en prachtig helder.  
Zo reinigt het lijden van Jezus! Wat een prachtige boodschap die we de kinderen mee kunnen geven. 
 
Op donderdagmiddag 29 maart  hopen we met de hele school het Paasfeest te vieren. We beginnen de middag 
met een lunch. Daarna is er een viering, waarvoor ook u als  ouders en verzorgers van harte  worden uitgenodigd.  
Deze viering zal beginnen om 13.30 uur. Na afloop is er koffie/thee. Voor de leerlingen is er iets te drinken in de 
klas. Daarna mogen de kinderen mee naar huis. 
 

Geloof in 
ontwikkeling



Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Werkbezoek GPOWN 
Morgen, dinsdag 20 maart, komen onze bestuurders René Tromp en Henk Eilander op werkbezoek op  
De Sterrenpracht. Er staan gesprekken gepland met ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. Op deze wijze 
krijgt het bestuur van de school een beeld van hoe het er op De Sterrenpracht aan toegaat. Het bezoek is ook 
belangrijk om de verbinding tussen de werkvloer en het bestuur van GPO-WN te blijven onderhouden.  
We hopen op een prettig werkbezoek en op goede onderlinge contacten.  
 
Afscheid Elly Bottinga 
Met ingang van 1 april nemen we op De Sterrenpracht afscheid van  juf Elly Bottinga. Zij heeft jarenlang (sinds 
1992) op onze school gewerkt, de laatste tijd was ze op vrijdag leerkracht in groep 4-5.  
Juf Elly heeft de keuze gemaakt om meer te gaan passen op haar kleinkinderen.  
We zijn juf Elly veel dank verschuldigd voor alle jaren dat ze op haar eigen betrokken manier meewerkte om het 
goede te zoeken voor de kinderen van De Sterrenpracht. We zijn ook onze Hemelse vader dankbaar voor de jaren 
die we met haar hadden.  
Juf Elly, dankjewel voor alle inzet die je voor De Sterrenpracht had. We wensen je voor de toekomst Gods zegen en 
nabijheid toe. Aanstaande vrijdag hebben we het afscheid van juf Elly. 
Zie verder in deze Sterrenkijker een persoonlijk schrijven van juf Elly.  
 
Nieuwe bemensing groepen na 1 april 
Door het vertrek van juf Elly ontstaat (zoals al eerder meegedeeld) een wijziging in de klassen:  
Groep 3: maandag en dinsdag juf Tamara, woensdag t/m vrijdag juf Ella  
Groep 4-5: maandag juf Suzan, di t/m vrij meester Dolf 
In groep 8 komt juf Suzan weer op de dinsdag werken.  
 
Gedragsverwachting van de week: 
Deze week besteden we aandacht aan: Het toiletbezoek.  
Volgende week aan gedrag op het plein en de week daarna aan het naar buiten gaan. 
 
Nieuwsbrief samenwerkingsverband 
Als bijlage bij de Sterrenkijker krijgt u ter informatie de nieuwsbrief van het samenwerkingsverband Passend 
Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen. Onze school valt voor allerlei zaken die te maken hebben met extra 
leerlingenzorg onder dit samenwerkingsverband. 
 
Agenda 
20 maart       werkbezoek directie GPOWN 
21 maart       bezoek aan de Zoo in Antwerpen (jeugdnatuurwacht groep 7) 
22 maart       Klasselunch groep 8 
                     Sponsorloop De Verre Naasten 
23 maart      Afscheidsfeest voor juf Elly 
28 maart      Grote Rekendag 
29 maart      Paasviering 
30 maart      Goede vrijdag (alle leerlingen vrij) 
2 april           Tweede Paasdag (alle leerlingen vrij) 
4 april           MR (20.00 uur)  
20 april         Koningsspelen, vanaf 12:30 uur zijn alle kinderen vrij! 
                    Kinderen die met de bus rijden, deze rijdt in de middag niet!  
                    Ouders moeten zelf vervoer regelen deze middag.                                    
 
Weeklied 
Deze week leren we ps. 118:8, volgende week het lied ‘Samen op weg naar Pasen’ en de week daarna is ps. 61:1 
aan de beurt. U vindt de weekliederen op de liedlijst  
 
 
Jarigen 
19 maart          Milan de Reu (groep 4/5) 2 april               Abby Munneke (groep 3) 

3 april               Milan van Doeselaar (groep 1/2) 
10 april             Daan Hoebé (groep 1/2) 
 



22 maart          Denise Zegers (groep 6/7) 
26 maart          Nanne den Deurwaarder (groep 6/7) 
27 maart          meester Dolf  
31 maart          Mathijs Hamelink (groep 1/2)                             Allemaal van harte gefeliciteerd! 
        
     
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur             Esther Bakker, teamleider 
  

             Hart voor alle kinderen 
 

Algemeen 
Na een lange loopbaan in het onderwijs heb ik besloten om per 1 april 
a.s. te stoppen als leerkracht. Ik heb altijd met plezier en toewijding 
gewerkt, ik vond het mooi om kinderen te helpen hun talenten te 
ontwikkelen. Talenten die ze van God hebben gekregen. Ik mocht al die 
jaren vertellen over die God die ieder kind uniek heeft gemaakt.  
Dat is wel het mooiste van het werken op een school als De 
Sterrenpracht: iedere dag zingen over en vertellen van Hem. 
De samenwerking met u als ouders/verzorgers verliep prettig,  
heel hartelijk dank daarvoor. 
Gezien mijn leeftijd en andere taken kan ik nu zeggen: het is goed zo. 
Als oma blijf ik zeker betrokken bij de school. 
Collega’s, ouders/verzorgers, kinderen, directie en allen die op welke 
manier ook bij de school betrokken zijn: bedankt voor de mooie jaren op De Sterrenpracht. 
Hartelijke groeten,  juf Elly Bottinga 
 

Goede doelen actie: 
Vorige week dinsdag kwam Lisette Vossenbelt op school.  
Zij vertelde ons over het werk van De Verre Naasten in India. 
Zij ondersteunen o.a. een project van Emmanuel Hospital 
Association. Via deze organisatie wordt hulp gegeven aan 
mensen van de Malto-stam, een van de allerarmste 

bevolkingsgroepen in India. Water halen vraagt veel tijd en energie. Kinderen kunnen niet naar school. 
We raakten onder de indruk van hun manier van leven. Wat een rijkdom hebben wij dan. Wat mogen wij dankbaar 
zijn voor alles wat we hebben gekregen. Goddank!! Van onze rijkdom mogen we delen. 
Wij willen als school ons inzetten voor deze mensen. Daarom houden wij donderdag 22 maart een sponsorloop.  
De kinderen hebben inmiddels een formulier mee gekregen waarmee sponsoren gezocht kunnen worden.  
Helpt u mee om de actie tot een groot succes te laten worden? 
Stimuleert u uw kinderen om sponsoren te zoeken? 
Het idee van de sponsorloop is dat kinderen of alleen, of in estafettegroepjes zoveel mogelijk rondjes rond de 
school lopen. De kleuters maken een kleine ronde. Hoe ouder de kinderen, he groter de ronde wordt. 
Komt u uw kind aanmoedigen?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De 

Kunstweken 
We starten donderdagmiddag rond 13.00 uur. De gehele actie duurt ongeveer tot 14.00 uur. 

Dank u wel! 
 



De afgelopen weken werkten de kinderen op school aan hun eigen kunstwerk.  
De werkstukken zijn inmiddels op internet gezet, en kunnen door iedereen 
bewonderd worden. Daarvoor kregen de kinderen een mooie folder mee. Staat het 
kunstwerk van uw kind al op internet? Helpt u hen mee om dit te realiseren? 
Zo krijgt uw kind een eigen digitaal museum. De kinderen zijn hier erg enthousiast 
over. Er is ook een mogelijkheid om het kunstwerk te bestellen. De aanwijzingen 
hiervoor vindt u in het digitale museum van uw kind. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1/2 
Wat hebben we gedaan? 
Het thema kunst en kleuren hebben we afgesloten. Wat hebben we ervan genoten! Vorige week hebben we 
geschilderd op folie. Foto’s hiervan vind u op de website : http://gbsdesterrenpracht.nl/onze-leerlingen/groep-12-b/ 
Op maandag zijn we naar de show van Mad Science geweest. Dit is een show die hoort bij het naschools project 
waaraan kinderen van groep 3-8 van de school aan mee kunnen doen. Deze show was ook voor groep 1/2.  
We ontdekten de kracht van lucht.  
Dinsdag hebben we in een lezing van De Verre Naasten gehoord waar deze 
organisatie zich voor inzet. We hoorden ook dat we zelf mee konden helpen.  
 
Wat gaan we doen? 
Aanstaande donderdag is de sponsorloop. We hopen dat we er veel geld mee 
op kunnen halen. Komt u ons ook aanmoedigen om 13.15 uur? 
Deze week starten we ook met een nieuw thema: Kerk en Pasen. Het is een 
kort thema waarbij we met de kinderen toeleven naar het paasfeest.  
Op school is de paasviering op 29 maart.  
Op vrijdag 6 april willen wij (juf Mathilde, juf Marjolein en juf Lianne) onze 
verjaardagen vieren. In de ochtend hebben wij het Oranjekwartier gehuurd om 
daar heerlijk te gaan spelen. We zoeken nog steeds chauffeurs. Zou u misschien kunnen rijden??  
Zo ja, geef u dan op bij één van de juffen. 
De Bijbelverhalen gaan deze week over:  Jezus sterft 
 Getsemane en gevangen (Lucas 22: 39 – 71) 

Bij Pilatus en de kruisiging (Lucas 23: 1 – 43, Matteüs 27: 1 – 44) 
Jezus sterft en wordt begraven (Lucas 23: 44 – 50, Matteüs 27: 45 – 56) 

Volgende week gaan de verhalen over: Jezus leeft 
Opstanding (Matteüs 28, Johannes 20: 1 – 18) 
Verschijning aan Tomas (Johannes 20: 19 – 31) 
Bij het meer van Tiberias (Johannes 21) 

Overig 
Joëlle is vier jaar geworden, Femke is vijf jaar geworden, van harte gefeliciteerd! 
 
Groep 3 
Heeft u al in de galerie of in het museum gekeken waar al die mooie kunstwerken van de kinderen hangen? Het is 
prachtig om te zien dat ons kunstproject nu zo voor iedereen te bekijken is. De kinderen zijn er in ieder geval heel 
trots op. Deze week zijn we gestart met het goede doelenproject voor de Verre Naasten. Aanstaande donderdag 
gaan we rennen en kijken hoeveel geld we kunnen ophalen voor de mensen in India. 
Rekenen: We zijn alweer bijna aan het eind van hoofdstuk 9 gekomen en daarna beginnen we alweer aan het 



laatste rekenschrift van dit schooljaar. We hebben gerekend met geld en gekeken hoeveel geld je nodig hebt om 
iets te kopen. Vorige week donderdag deden we mee aan “de Kangoeroewedstrijd”. Bijna alle kinderen in de klas 
hadden zich opgegeven en deden goed hun best om de   moeilijke opgaven op te lossen.  
Woensdag 28 maart is er de Grote Reken-dag! We gaan dan de hele morgen in circuits rekenen en vooral 
opdrachten doen. We worden dan allemaal in groepjes ingedeeld, maar daar hebben we wel begeleiders bij nodig. 
Wie wil ons die woensdagmorgen van 9- 12 uur helpen?? 
Lezen:  Deze week beginnen we met lezen aan kern 9. We krijgen deze week ook de woordjes van die kern weer 
mee naar huis. Kinderen die met mevr. Bakker lezen moeten thuis ook nog even goed oefenen. Ook het thuis in 
boekjes lezen is een hele goede oefening. Kiest u alleen geen boekjes uit die nog te moeilijk zijn anders is het 
plezier er snel af. U kunt ook altijd een boekje van school lenen om thuis even uit te lezen. 
Deze en volgende week gaan de Bijbelverhalen over het lijden en sterven van onze Here Jezus. De liederen die we 
oefenen zijn liederen die we op het Paasfeest zullen zingen.  
We hoorden deze week   dat de broer van juf Suzanne was gestorven. Wij waren daar verdrietig om en hebben er 
samen op een hele mooie manier over gepraat. We wensen juf Suzanne en haar familie  veel sterkte toe ! 
Groeten, juf Ella. Tamara, Suzanne en Aafke 
 
 
Groep 4/5 
Dag Allemaal, 
In groep 4/5 hoorden wij de laatste weken uit de Bijbel over Daniël. 
Wonderlijk is het om te zien hoe God voor zijn kinderen blijft zorgen, 
door hen op belangrijke plaatsen te zetten in tijden van crisis.  
God zorgt vaak op een onzichtbare manier. 
Deze weken staan in het teken van Goede Vrijdag en Pasen.  
We horen vertellingen, zingen er liederen over en werken toe naar de 
viering op 29 maart a.s. 
De kunstweken zijn bijna afgerond. Al veel kinderen hebben hun 
virtuele museum geopend. Ze zijn er erg enthousiast over.  
De inlogcode om het museum te openen staat op de folder die uw kind heeft mee gekregen. 
Met rekenen oefenen we hard voor de tafels. Bijna iedereen heeft al een diploma gekregen van de tafels van  
1 t/m 5 en 10. Nu oefenen we de tafels van 6 t/m 9. 
Het thema van deze weken is het werk van De Verre Naasten. We maakten een stripbijbel (Veel mensen in India 
kunnen niet lezen. Daarom krijgen ze Bijbelverhalen m.b.v. tekeningen te horen. 
Ook maakten we kennis met de armoede van de Maltostam. We probeerden hun hutjes na te bouwen. 
Zonnetjes van de week waren Azarja Harmannij en Iris Hamelink. 
Deze week nemen we afscheid van juf Elly. We wensen haar ook vanaf deze plaats Gods zegen toe in haar nieuwe 
levensfase. Elly, het ga je goed. 
Op die dag mogen de kinderen verkleed op school komen. ’s Morgens is er een talentenshow. Stimuleert u uw 
kinderen om mee te doen? Juf Elly trakteert op iets lekkers en drinken. In de grote pauze krijgen de kinderen 
pannenkoeken. Ze hoeven die dag dus niets van eten en drinken mee te nemen. 
Na 1 april komt juf Suzanne in de groep werken. Dit gaat gebeuren op de maandag. Meester Dolf heeft dan zijn 
ambulante dag. 
Meester Dolf. 
 
Groep 6/7 
We zijn de afgelopen weken begonnen met een nieuw blok van rekenen. Groep 6 oefent met breuken, wat nog 
best lastig is. Ook in groep 7 komen deze weer terug.  
Werkwoordspelling blijft iets waar we steeds veel aandacht voor hebben en waar we veel mee oefenen.  
De taaltoets van thema 6 hebben we vorige week gemaakt en deze week starten we weer met een nieuw thema.  
Afgelopen weken hebben we gewerkt aan de kunstweken. We hebben mooie schilderijen gemaakt net zoals de 
schilder Vincent van Gogh. Dit kunstwerk kunnen we bekijken in ons eigen museum! Erg leuk!!  
We hebben ook onze eigen klassen galerie.  
Voor het afronden van ons thema: Industriële revolutie, zijn we naar een museum geweest in Sas van Gent. Het 
industrieel museum. We kregen een rondleiding en we mochten doe opdrachten doen. We hebben ook getekend 
met een 3d Pen.  Aan het eind van de ochtend deden ze speciaal voor ons de stoommachine nog even aan!  
Op de website kunt een foto’s zien van ons bezoek.  
Ook zijn er de komende weken veel activiteiten: woensdagmiddag gaat groep 7 naar de dierentuin in Antwerpen 



met de Jeugdnatuurwacht,  komende donderdag zal de sponsorloop voor het goede doel plaatsvinden, vrijdag 
nemen we afscheid van juf Elly en de week daarna gaan we dinsdagmiddag naar de boerderij van Kars, woensdag 
is het Grote Rekendag en donderdag is het weer al de Paasviering.  
Veel leuke dingen.  
Met de Grote Rekendag gaan we werken over verhuizen. Als het mogelijk is, zou ieder kind dan 1 doos willen 
meenemen. Maakt niet uit hoe klein of hoe groot.  
Juf Elselien is bezig met een thema over de Europese Unie. De kinderen maken een opdracht over verschillende 
landen die bij de EU horen. Na onze korte “ paasvakantie” starten we met een nieuw natuur thema.  
 
Groep 7 kan nog steeds oefenen op www.examen.vvn.nl . Het theoretisch examen is op 5 april. Het praktisch 
examen is dinsdagmorgen 10 april. 
 
Ster van de vorige week was Jolijn. De nieuwe ster is Timon. 
De Bijbelverhalen gaan komende weken rondom het thema Pasen.  
Deze week leren we psalm 118:8. De week daarna gaan we de liederen zingen voor de Paasviering.  
 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Spreekbeurt: dinsdag 27 maart Kars  
 
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
Vriendelijke groeten, Juf Elselien en juf Rianne 
 
Groep 8 
De laatste week werden de bijbelvertellingen verteld uit het Bijbelboek Openbaringen, bijzondere verhalen die 
vragen en opmerkingen opriepen. Mooi om hier met elkaar over te kunnen spreken. Vanaf deze week gaan de 
bijbelvertellingen over Pasen, we leven er met elkaar naar toe en oefenen voor de viering die we volgende week 
met elkaar willen hebben.  
Heel wat bijzonderheden hebben we gehad de afgelopen week. Groep 8 heeft de boomfeestdag gehad, waarop we 
in het bos een speurtocht met opdrachten hebben gedaan! We deden mee met de Kangoeroewedstrijd (een 
internationale rekenwedstrijd), we zagen een scienceshow met professor Warempel en we kregen uitleg over het 
werk in India door de Verre Naasten, waar we deze week voor gaan lopen! Op vrijdag gingen we met de hele klas 
naar Utrecht, naar het GPO-WN voetbaltoernooi. Een lange, maar erg leuke dag. Er is sportief gespeeld en we 
hebben veel plezier met elkaar gehad. Alle ouders die als begeleiding mee zijn geweest of die met ons hebben 
gereden van of naar Kapelle: heel hartelijk bedankt! In april gaan we weer voetballen, nu op het veld. Er is een 
jongens- en een meisjesteam. Ook hiervoor zijn nog enkele ouders nodig die ons kunnen brengen/ halen, maar 
daarvoor volgt nog een bericht via digiduif.  
Deze en volgende week hebben we ook weer heel wat bijzondere activiteiten:  
Donderdag a.s. hebben we de Klasselunch. We krijgen dan op school een heerlijke, gezonde lunch aangeboden.  
De kinderen hoeven dus die dag geen lunch mee te nemen! ’s Middags gaan we de sponsorloop doen voor India. 
De kinderen moeten dan ook het ingezamelde geld meenemen. Vrijdagmiddag vieren we met de hele school het 
afscheidsfeest van juf Elly. Ook daarvoor kan nog geld meegegeven worden, zodat we een mooi afscheidscadeau 
kunnen geven aan de juf.  
Volgende week woensdag houden we de ‘Grote Rekendag’ De hele ochtend staat in het teken van rekenen, waarbij 
we individueel of in groepjes opdrachten doen. Voor die dag moet elke leerling een doos meenemen. Het is de 
bedoeling dat we veel verschillende formaten krijgen, dus het mag een heel klein doosje zijn, maar ook een hele 
grote! 
Volgende week donderdag hopen we met elkaar het Paasfeest te vieren, waarvoor u, als ouders/ verzorgers van 
harte wordt uitgenodigd. 
Uiteraard doen we ook nog ons gewone werk. We zijn nog bezig met het thema ‘de oorlog’. We hebben er al veel 
over geleerd en zijn nu bezig met keuzeopdrachten. Hier wordt enthousiast aan gewerkt! 
Groeten, juf Esther 
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