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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Pasen 
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, waar ook u, als  ouders en verzorgers,  van harte voor 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.  
 
Voetbaltoernooi GPO-WN 
Op vrijdag 16 maart vindt het jaarlijkse GPO-WN voetbaltoernooi plaats. Alle groepen 8 van de  GPO-WN scholen 
strijden daar om de eerste plaats. Dit jaar doen we hier ook met groep 8 van De Sterrenpracht aan mee. Samen 
met de teams van de andere Zeeuwse scholen uit Middelburg en Goes gaan we met een bus naar De Galgenwaard 
in Utrecht. We moeten al vroeg weg en stappen in de bus bij het carpoolpunt aan de A58. We hopen op een 
sportieve, gezellige en succesvolle dag ! Succes jongens en meiden! Houd de Zeeuws-Vlaamse eer hoog!  
 
Rekenen is leuk! 
In de maand maart doen we op De Sterrenpracht weer mee aan twee grote rekenevenementen Op donderdag 15 
maart is er de Kangoeroewedstrijd. De grootste en leukste reken- en wiskundewedstrijd van Nederland.  
Bijna alle kinderen uit groep 3-8 doen hieraan mee! 
Op woensdag 28 maart is het weer ‘Grote Rekendag’! Het thema dit jaar is: ‘de school als pakhuis’ De kinderen 
gaan systematisch nadenken tijdens activiteiten zoals: inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen. 
De leerlingen werken daarbij in verschillende leerstofdomeinen. Zo leren ze met coderingen om plaatsaanduiding te 
voorzien van een specifieke code. Wanneer leerlingen nagaan hoeveel dozen of containers in een bepaalde ruimte 
passen, passen ze meetvaardigheden toe. Dat doen ze ook als ze handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een 
bepaalde plek staan of zouden kunnen passen. En de kinderen schematiseren, ordenen en modelleren om verder 
greep te krijgen op de situatie die zij aan het onderzoeken zijn. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. 
Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

 
 
Gedragsverwachting van de week: 
Deze week besteden we aandacht aan het gedrag op het plein.  
Volgende week aan vriendelijk taalgebruik en de week daarna aan het toiletgebruik. 
 
 
 

Geloof in 
ontwikkeling



Agenda 
26 februari - 9 maart:   in deze twee weken wordt er weer in elke groep een les       
                                     gegeven uit Wonderlijk gemaakt. Zie de link voor de ouderbrochure van Wonderlijk gemaakt 
                                     Ouderbrochure Wonderlijk gemaakt 
8 maart:                        gebedsgroep 
9 maart:                        open morgen (9:00 – 10:30 uur) voor nieuwe ouders 
12 maart:                      promoshow Mad Science (een naschoolse techniekcursus die op school gegeven gaat 
                                     worden voor groep 3-8). Informatie krijgen de leerlingen dan mee naar huis.        
13 maart:                      spreekuur GGD (14.45-15.45 uur) 
14 maart:                      Biddag en boomfeestdag 
15 maart:                      kangoeroewedstrijd 
16 maart:                      studiedag groep 1-4 vrij 
                                     GPO-WN voetbaltoernooi voor groep 8 in Utrecht   
 
Weeklied 
Deze week leren we lied 575 uit het Nieuwe Liedboek, volgende week hebben we een biddaglied en de week 
daarna is ps. 118:8 aan de beurt. U vindt de weekliederen op de liedlijst  
 
Jarigen 
7 maart             Joelle de Haas (groep 1/2) 
10 maart           Tim Scholter (groep 8) 
12 maart           Femke de Haan (groep 1/2) 
16 maart           Nora Riemens (groep 3) 
19 maart           Milan de Reu (groep 4/5) 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
           
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  

Hart voor alle kinderen 
 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1/2 
Wat hebben we gedaan?  
We zijn inmiddels gestart met het thema Kunst en Kleuren. De kinderen zijn razend enthousiast.  
Tijdens de werkles maken de kinderen de volgende werkjes: 

- Mondriaan tekening 
- Kralenplankje van kunst 
- Een ezel met een zelfgemaakte kunstwerk erboven op.  
- De kinderen van groep 1 sorteren verschillende pomponnetjes op kleur en de kinderen van groep 2 maken 

een kleurolifant na van mozaïek.  
- Ze maken een palet en mengen zelf de kleuren.  
- De kinderen van groep 1 maken cijfers en letters van klei en de kinderen van groep 2 mogen woorden 

schrijven met een echte pen.  
- De kinderen tekenen met houtskool het zelfportret van Mondriaan na.  
- Op de computer werken de kinderen met het tekenprogramma Paint.  

U kunt het al lezen, de kinderen zijn druk aan het werk.  
De aankomende weken blijven we hier aan werken.  
 
Vorige week vrijdag zijn heeft onze klas de maandsluiting gedaan en we waren trots hoe goed de kinderen dat 



gedaan hadden! We lieten tijdens de maandsluiting zien: wie ben jij?  
 
Het weer is heerlijk buiten, alleen soms wel erg koud. Daarom zijn onze speelmomenten iets korter dan normaal.  
 
Afgelopen donderdag hebben we een les gegeven over Wonderlijk gemaakt. Dit ging over zwangerschap en 
geboorte. De mama van Julie kwam in de klas met Julie haar zusje. We mochten haar in bad doen en we hebben 
veel geleerd over baby’tjes. De mooiste opmerkingen kwamen naar voren, een romper is een ramper en de slang 
die aan de baby vastzit in de buik heet een strengnavel. Nogmaals erg bedankt voor je komst.  
 
De rapportgesprekken zijn weer achter de rug. We willen u bedanken voor de fijne gesprekken en uw openheid.  
 
We verwijzen jullie naar de site: www.gbsdesterrenpracht.nl onder het tabblad: Onze leerlingen staat een kopje: 
Groep 1/2 daar zult u wat foto’s zien van de maandsluiting en het thema.  
 
 
 
 
Wat gaan we doen?  
Aanstaande vrijdag is er weer een open morgen bij ons in de klas. Deze ochtend kunnen nieuwe ouders met 
kinderen van 9.00 tot 10.30u een kijkje bij ons nemen.  
 
Donderdag 22 maart mogen we weer de lammetjes bekijken bij de familie Riemens. Hiervoor hebben we de hulp 
van ouders wel nodig om daar te komen. Wie wilt er graag mee en kan rijden??  
We willen ongeveer om kwart voor 1 vertrekken tot ongeveer kwart voor 3.  
 
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. Zou u misschien kunnen rijden??  
Zo ja, geef u dan op bij één van de juffen.  
 
Op vrijdag 16 maart hebben de kinderen van groep 1-4 geen school.  
 
Na het thema Kunst en Kleuren starten we met het thema: Pasen.  
 
De bijbelvertellingen gaan deze week over het thema: Jezus, de koning die dient. 

• Maria en Judas (Marcus 14:1 – 11) 
• Intocht (Marcus 11: 1-11 Lucas 19: 29-48, Johannes 12: 12 – 19) 
• Voetwassing en Avondmaal (Johannes 13) 

 
Volgende week vertellen we over het thema: Bidden  

• Onze Vader (Lucas 11: 1 – 4)  
• Wonderbaarlijke spijziging ( Matteüs 15: 32 – 39) 
• Gesprek over bidden  

 
Overig 

• Bij ons in de klas zijn Lisa en Joëlle aan het wennen. Van harte welkom bij ons in de klas!  
• Vorige week woensdag was Lisa ook jarig! Van harte gefeliciteerd!! 
• Nina heeft een zusje gekregen. Veerle is haar naam. Nina en familie gefeliciteerd met jullie kleine wonder!   
• Nog een nieuwtje uit de klas: Juf Lianne is zwanger! Als alles goed mag gaan, kan ze precies tot aan de 

zomervakantie werken.  
 
Groetjes, De kleuterjuffen.		
 
Groep 3 
Vorige week zijn we begonnen met het maken van tekeningen van Keith Haring. Hij maakte een simpele versie van 
bewegende mensen. Geen details tekende hij, geen vingers, gezicht, haren enz. Zijn werk is herkenbaar aan de 
dikke zwarte lijnen. Hij laat beweging zien door kleine zwarte streepjes.  
Vorige week hebben kinderen voor de groep gedanst en bewegingen gemaakt en bij het stopzetten van de muziek 



stonden de kinderen stil en de andere kinderen gingen hun houding natekenen. Dit hebben ze later op een daarvoor 
bestemd papier nagetekend met alleen potlood en zijn er met een kleur verf helemaal overheen gegaan!!  
Deze week hebben ze de figuurtjes ingekleurd en met zwarte stift overgetrokken. Deze worden opgestuurd en 
komen in een digitaal museum te hangen. Hier krijgt u nog informatie over hoe en waar u het kunt bekijken.  
De kinderen hebben er leuk aan gewerkt en vonden het heel interessant.   
Vorige week had ikzelf de griep, maar mijn lieftallige collega’s  (juf Aafke en juf Tamara) hebben zich 100 % ingezet, 
dank jullie wel daarvoor. Gelukkig heb ik de oudergesprekken nog wel kunnen doen, omdat dit toch weer een heel 
gedoe is om te verzetten. Hopelijk deze week weer helemaal fit.  
Met veilig leren lezen zijn we begonnen aan kern 8. We leren nu woorden met nk aan het eind en ook 
samengetelde woorden zoals: fietspomp, ligstoel enz.  
De woordjes hebben de kinderen weer meegekregen en zijn ook via digi-duif verstuurd. 
Met rekenen hebben we weer veel geoefend met klokkijken, maar dan op de manier van: het is nu half 10 , hoe laat 
is het een uur vroeger en een uur later. Best moeilijk hoor. 
Juf Aafke heeft dinsdag nog getrakteerd, omdat ze jarig was en lekker geknutseld met de kinderen.  
Nog van harte gefeliciteerd juf. 
 
Met “Wonderlijk gemaakt” gaan we praten over hoe wonderlijk God zorgt voor de baby’s in de buik van de 
moeder.(zie Digiduif bericht) 
Volgende week beginnen we met de Bijbelverhalen te vertellen uit het N.T, we beginnen met Hosanna en de 
verhalen rondom het avondmaal. Lied dat we leren NLB 575 
Groetjes, de juffen van groep 3 

 
 
 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
In groep 4/5 hebben wij de afgelopen weken uit de Bijbel de verhalen over Jeremia en Daniël gehoord. Jeremia was 
een profeet die de moeilijke boodschap van Gods boosheid moest vertellen aan het volk Israël. Daniël liet zien, 
samen met zijn vrienden, dat wanneer je op God vertrouwd God jou niet in de steek laat. 
 
Iedere dag oefenen we met rekenen de tafelsommen. Veel kinderen hebben al laten zien dat ze de tafels van  
1 t/m 5 al kennen, ze verdienden er een sticker mee op hun tafel diploma. Heb je nog geen sticker, dan oefenen we 
gewoon lekker verder. Over een week of twee werken we aan de tafels van 6 t/m 10.  
 
Ik kijk terug op goede oudergesprekken die de afgelopen week gehouden zijn. Het is goed om samen met u als 
ouders na te denken over de ontwikkeling van uw kind. Fijn is het ook om te merken, dat wanneer er iets is met uw 
kind dat u dit dan ook bij mij bekend maakt. Dit kan altijd al, maar ik merk dat u er steeds meer met vrijmoedigheid 
gebruik van maakt. Mijn complimenten hiervoor. 
 
Met ons thema hebben wij  de Ridders even een rustpauze gegeven. We werkten nl. over Andy  Warhol.   
U hebt uw kind er vast al wel over  gehoord. De kunstwerken zijn opgestuurd en binnenkort krijgt uw kind een 
mooie reproductie terug. Daarbij heeft uw kind dan op internet haar/zijn eigen kunstgalerie gekregen hier kunt u 
samen met uw kind het kunstwerk bekijken en eventueel reproducties bestellen. Ook opa’s en oma’s, buurvrouw 
en buurman kunnen dit doen. Hoe dit gaat wordt later bekend gemaakt. 



 
Als afronding van het thema heren en ridders heb ik het plan om eens het Gravensteen in Gent te bezoeken.  
Omdat het afscheid van juf Elly vlak voor de deur staat is dit even uitgesteld. Over het afscheid van juf Elly hoort u 
binnenkort meer. 
Over een week beginnen we met een thema over het doorvertellen van het evangelie. Met hieraan een goede 
doelenactie gekoppeld. Ook hierover krijgt u apart informatie. 
 
Bloonkampioen zijn Iris en Matteo 
Zonnetjes van de week waren Juda en Jop. 
 
Huiswerk: 16 maart. Groep 5 Levend Water hoofdstuk 19 en 20  
 
Tot de volgende keer.Meester Dolf en juf Elly. 
 
 
Groep 6/7 
De afgelopen weken hebben we weer veel gedaan en hard gewerkt.  
Hard werken, dat we kunnen we wel!  
Fijn dat we de afgelopen weken ook jullie als ouders mochten spreken tijdens de rapportgesprekken!  
 
Met rekenen ronden we deze week blok 8 af met een toets. Tijdens dit blok hebben we in groep 6 geoefend met 
minsommen, cijferend rekenen. (onder elkaar). Bij een andere uitleg les hoefde de juf zelfs niks uit te leggen, want 
we begrepen het allemaal al zonder uitleg. Heel knap! Dit  ging over grafieken aflezen.  
Groep 7 heeft verschillende dingen geleerd. 1% procent berekenen van het geheel en  grote keersommen. 
 
Bij spelling blijven we oefenen met de werkwoorden. Maar wauw, dat blijft toch moeilijk. Wanneer moet ik nou 
te/ten of de/den achter een werkwoord plakken? Is dit nu in de verleden of in de tegenwoordige tijd.  De juffen 
doen erg hun best om het duidelijk uit te leggen en wij doen ons best om het te begrijpen. Maar het blijft wel 
moeilijk.  
Ook hebben we geleerd wat leenwoorden zijn en groep 7 heeft geleerd hoe ze Franse leenwoorden moeten 
schrijven.  
Juf Rianne werkt deze week nog over het thema : de Industriële revolutie. We maken opdrachten. Het thema 
ronden we af met deze week een bezoek aan het Industrieel museum in Sas van Gent. Daar hebben we veel zin in!!  
Volgend week starten we met een nieuw natuur thema. Juf Elselien begint aan een Aardrijkskunde thema over de 
Europese Unie. 
 
Donderdag 8 maart zijn de voorrondes van de nationale voorleeswedstrijd. Julia uit groep 7 doet hier aan mee.  
We wensen haar veel succes!!  
 
Groep 7 gaat zich voorbereiden op het theoretisch verkeersexamen wat op donderdag 5 april zal plaatsvinden.  
De komende weken leren ze daarom geen Engelse woordjes, maar een bladzijde met verkeersregels en -borden.  
Ze kunnen ook online oefenen op www.examen.vvn.nl of een app downloaden.  
 
Ster van de week was Joella.  De nieuwe ster is Jessica. 
De Bijbelverhalen gaan komende weken over het nieuwe Testament.  
Deze week leren we NLB 575 en volgende week themalied: biddag.  
De komende weken gaan we ook liederen zingen voor de Paasviering.  
 
Deze week hebben we ook weer een les Wonderlijk gemaakt. Dit is les 2 van groep 7.  
Het gaat over veranderingen in de puberteit van het jongens- en meiden lichaam. Misschien goed, dat als uw kind 
hier thuis over begint, om erover door te praten.   
 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Maandag 5 maart: Toets thema: Industriële revolutie.  



Woensdag 14 maart: Topo: groep 6- Noord-Brabent en Limburg. Groep 7: Verenigd Koninkrijk.  
Spreekbeurt: maandag 5 maart Fleur, maandag 12 maart Quinten, donderdag 15 maart Mathis 
 
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
Vriendelijke groeten, Juf Elselien en juf Rianne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 8 
We hebben genoten van het ijs vorige week. Bijna elke pauze gingen we naar de eendenvijver. Jammer dat het nu 
niet meer vriest… 

Er is met alle ouders en leerlingen een adviesgesprek geweest, ik kijk terug op fijne gesprekken. Het zou fijn zijn 
wanneer, indien mogelijk, deze week en uiterlijk volgende week, de aanmeldingsformulieren voor de middelbare 
school weer op school ingeleverd worden (met kopie van identiteitskaart/ paspoort). 

Vrijdag hebben we onze ‘wie is de mol’ klassefeestavond! We willen die avond beginnen om 17.30 uur op school 
met eten. Rond 21.30 uur kan iedereen weer opgehaald worden.  

Er staan in de week daarna ook nogal wat bijzondere activiteiten op het programma: op 14 maart is het 
boomfeestdag, op 15 maart doen bijna alle kinderen uit onze groep mee met de Kangoeroewedstijd en op 16 maart 
gaan we naar Utrecht voor het GPO-WN voetbaltoernooi. Er zijn voldoende ouders die met ons van en naar Kapelle 
rijden waar we op de bus stappen, bedankt! Binnenkort krijgt u via digiduif nog een mail met alle laatste informatie.   

Deze week kunnen de kinderen van groep 8 aangeven of ze een cd willen met de musicalliedjes erop.  
Deze kost 7,50. Handig om thuis de liedjes te leren! 

De bijbelvertellingen gaan deze weken over ‘de Bergrede’, met als thema: Bouw je huis op Jezus de rots!  
We werken nog over het thema begonnen; ‘de oorlog, een interessant thema, waarbij het gaat over WO I, WO II en 
de crisistijd.  

Groeten, Esther Bakker 
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