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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Hemelvaart en Pinksteren 
We leven in de week tussen Hemelvaart en Pinksteren. Jezus is opgevaren naar de Hemel en zit aan de 
rechterhand van de Vader. Maar Hij beloofde in Johannes 14 al: “Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie 
terug.”  
Met Pinksteren mogen we de komst van de beloofde pleitbezorger vieren. Het feest van de uitstorting van de 
Geest.  
“Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen, en doet ons elkaar 
verstaan!”  
 
We wensen jullie gezegende Pinksterdagen toe!  
 

Ziekte en zorgen personeel & vervangingen 
We leven mee met leerkrachten die momenteel niet kunnen werken i.v.m. zorgen en ziekte. Juf Ella is deels 
afwezig in verband met de ernstige ziekte van haar echtgenoot. We bidden haar met haar familie Gods nabijheid 
toe in deze moeilijke tijd. 
Juf Marjolein kan haar werk als onderwijsassistente in groep 1-2 momenteel niet doen. Het ziet er naar uit dat zij 
wat meer tijd nodig heeft om tot rust te komen.  
Juf Bianca heeft zoveel last van haar fysieke klachten dat ook zij momenteel niet kan komen werken. We wensen 
beiden de kracht van onze God en een goed herstel toe.  
Fijn dat we inmiddels juf Joan Verhelst hebben mogen verwelkomen als onderwijsassistent in groep 1-2. 
Momenteel is zij er op maandag, dinsdag en vrijdag. Vanaf 1 juni is zij alle dagen in groep 1-2 aanwezig. Van harte 
welkom op De Sterrenpracht!  
 
Vacatures 
Momenteel zijn we druk bezig met de verdeling van de groepen voor volgend schooljaar. Dankzij de inzet van extra 
middelen van de overheid, aangevuld door GPO-WN kunnen we volgend schooljaar starten met een extra 
kleutergroep. Dit in verband met een flink aantal kleuters die aangemeld zijn!  
Deze week zijn er gesprekken met sollicitanten die hebben gereageerd op de advertentie die hiervoor in de krant 
heeft gestaan.  
Zodra de formatie voor volgende schooljaar rond is, zullen we u daarover informeren.  
 
Gezocht: ouders voor een gesprek met de auditcommissie 
Op donderdag 7 juni wordt De Sterrenpracht bezocht door een auditcommissie. Dit is een bezoek in het kader van 
de interne kwaliteitszorg van GPO-WN en helpt ons om in beeld te krijgen wat goed gaat en waar nog 
aandachtspunten liggen.  
De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een directeur en een IB-er van een collega-school en een 
directeur van een ander bestuur. 

Geloof in 
ontwikkeling



De commissie wil ook graag in gesprek met een aantal ouders. Dit gesprek staat aan het begin van de ochtend, 
direct om 8.45 uur op de planning. Het zou fijn zijn als er een aantal ouders mee wil praten over onze school. U kunt 
zich per mail opgeven bij de directeur: l.koppejan@gpown.nl . 
 
 
Gedragsverwachting van de week: 
Deze week besteden we aandacht aan Vriendelijk taalgebruik en volgende week aan het toiletbezoek. De week 
daarna letten we erop dat al het afval op het plein in de afvalbak gaat.  
 
 
 
 
Agenda  
21 mei                Tweede Pinksterdag 
21 mei-1 juni    In alle groepen wordt een les gegeven uit Wonderlijk Gemaakt, ook gaat de folder over de  
                              vertrouwenspersoon mee naar huis. Link naar Ouderbrochure Wonderlijk Gemaakt 
24 mei               Groep 8 excursie naar  Boskalis aan de Tractaatweg  
28 mei               Sterrenkijker 
                                                                                                                                                                   
Weeklied 
Deze week leren we Gezang 104,  volgende week psalm 87:1 en de week daarna psalm 30:6.  
U vindt de weekliederen op de liedlijst  
 
Jarigen 
15  mei         Jelle de Reu (groep 1/2) 
17 mei          Ruben Bosma (groep 8) 
18 mei          Elodie de Haan (groep 1/2) 
19 mei          Esmee Meesen (groep 1/2) 
20 mei          Elvira Lensen (groep 1/2) 
23 mei          juf Elselien 
25 mei          Julia Riemens (groep 6/7) 
26 mei         Merijn Meesen (groep 6/7) 
28 mei         Indy Goossen (groep 3)      
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? 
Vorige week was het maar een kort weekje, maar we hebben wél veel gedaan. 
Zoals jullie misschien wel gezien hebben: De gymles hebben we maandag lekker buiten gedaan. Dat was genieten! 
We hebben ook een cadeautje gemaakt voor moederdag. Hopelijk vonden jullie het mooi, moeders. Het was 
gewoon stil in de klas tijdens de werkles. De kinderen waren allemaal hun uiterste best aan het doen! 
Op dinsdag kwam de schoolfotograaf. Ook was het de eerste dag dat juf Joan bij ons in de klas was. We zijn blij 
met de hulp van juf Joan en we hopen op een fijne tijd met elkaar! 
Op dinsdag vierde Julie haar 5e verjaardag. Voor deze gelegenheid had Julie een Italiaanse ijscoman voor ons 
geregeld.  
Zoals je op de foto’s kunt zien, het was een succes! Bedankt Julie! Link naar de foto's 
 
Wat gaan we doen? 
Vorige week zijn we al een beetje gestart met het nieuwe thema: Eropuit – Azië. We werken nog drie weken over 
het thema.  
 In dit thema maken we kennis met het werelddeel Azië. We leren dat mensen in Azië andere gewoontes, kleding, 
taal en gebouwen hebben dan in Nederland.  Vorige week hebben we rijst afgewogen en geverfd met ecoline voor 
onze rijsthoek. 
In dit thema zullen de kinderen van groep 2 ook gaan werken met de Bee-Bot. Dit is een klein robotje waarbij de 
kinderen de beginselen van programmeren leren en waarbij logisch denken wordt gestimuleerd.  
De kinderen kunnen de Bee-Bot laten lopen met behulp van de knoppen bovenop de Bee-Bot. 
 
Overig 
Daan en Julie zijn jarig geweest. Gefeliciteerd allebei! 
Afgelopen week hebben we de Bijbelverhalen van Hemelvaart  en Pinksteren gehoord. (Handelingen 1 vers 1-26)  
We leerden ook een lied: ‘Ik moet weggaan’. Link naar het lied 
  
Deze week vertellen we rondom het thema ‘De gemeente van Jezus Christus.’ 
– De apostelen aan het werk (Handelingen 5: 12-42) 
– Stefanus (Handelingen 6 en 7) 
– Filippus (Handelingen 8: 26-40) 
  
Volgende week vertellen we over het thema: ‘de Heilige Geest werkt.’ 
– Saulus geroepen (Handelingen 9: 1-31) 
– Petrus in Lydia en Joppe (Handelingen 9:32-43) 
– Cornelius wordt gedoopt (Handelingen 10)	
 
 
Groep 3 
De weken liepen wat anders dan anders. Zo hadden we de geweldig leuke koningsspelen en aansluitend de 
meivakantie. Maar ook daarna was het allemaal een beetje anders. Er liepen mannen in de klas die het 
computersysteem kwamen aanpassen, we hadden de schoolfotograaf en op die zelfde dag ook nog een andere 
fotograaf. Deze kwam om foto’s te maken van allerlei schoolsituaties voor het GPO-WN-magazine. Het was dus 
een komen en gaan van mensen en oh ja…..er moest ook nog gewerkt worden door de kinderen. En niet te 
vergeten…..moederdagcadeautje knutselen. De week was toch al zo kort, maar vloog voorbij. Wat was het fijn dat 
we juf Ella nog even konden zien en spreken toen de schoolfotograaf kwam, het deed de kinderen en ons goed.  
 
Lezen/taal 
We zijn druk bezig in kern 10 en leren best lastige woorden. Wat moeilijk als de woorden zoveel op elkaar lijken en 
de uitspraak en betekenis door 1 letter verschil helemaal anders is. Denk aan latten/laten, ballen/balen, 
baken/bakken,  maar ook kruik/kruk en kurk! Veel oefenen op school, maar graag ook thuis. Heerlijk samen in een 
boekje lezen, de woordrijtjes oefenen of gewoon lekker voorlezen,  allemaal zo belangrijk voor het leesproces. Helpt 
u ook thuis weer mee, want na de vakantie merken we altijd weer een kleine terugslag bij de kinderen die wat meer 



moeite hebben met lezen. Inmiddels zijn we ook begonnen in de taalmethode : Taal op maat, zodat dit al een 
beetje bekend is als ze naar groep 4 gaan. 
 
Rekenen 
De getallenlijn met getallen tot 100 komt steeds weer terug. Eerst konden we nog makkelijk de kralen tellen, maar 
inmiddels is het een stuk abstracter en staan er streepjes. We leren wat tienvouden zijn en moeten bedenken 
tussen welke tienvouden een getal ligt. Moeilijk hoor! Neem nou 37…..dat ligt tussen de tienvouden 30 en 40 ( en 
niet 36 en 38, want dat zijn geen tienvouden). Ook klokkijken met hele/halve en kwartieren is lastig en zeker als je 
zelf moet bedenken hoe de klok staat als het een half uur later of eerder is. Gelukkig gaan we dit nog heel vaak 
oefenen, zodat alle kinderen het uiteindelijk kunnen. 
 
Godsdienst 
We hebben gesproken over hemelvaart en daarbij ook het liedje gehoord: ik moet weggaan, van Elly en Rikkert.  
Volgende week horen we het verhaal van Pinksteren. 
 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
In groep 4/5 hebben wij de laatste weken veel gehoord over Goede Vrijdag en Pasen. Daarnaast werden de 
geschiedenissen rondom Nehemia en Ezra verteld. In alles komt naar voren dat God trouw is en dat je altijd op 
Hem kunt vertrouwen. 
De komende tijd vertel ik over Hemelvaart en Pinksteren, waarna vertellingen uit het Nieuwe Testament volgen. 
Met rekenen, taal en spelling werken we hard om zoveel mogelijk te leren voor de laatste toetsen die over een paar 
weken afgenomen worden. 
Met ons thema houden we ons bezig over steden en staten. We sluiten dit af met een uitstap naar Gent, waar we 
het Gravensteen willen bezoeken en een korte stadswandeling zullen maken. Zoals u waarschijnlijk wel weet is 
Gent een stad met een historie tot in de Middeleeuwen. Een prima afsluiting van ons thema dus.  
Graag zie ik nog een aantal ouders zich opgeven voor het vervoer. 
Met de Kanjerlessen (gegeven door juf Suzanne) werken we nog steeds met de pettenvierkanten. Ieder kind is 
nieuwsgierig hoe andere kinderen over hem of haar denkt. Met de pettenvierkanten laten we dit aan elkaar zien, en 
geven elkaar tips om sterker te worden in sociaal opzicht. Uw kind weet er vast wel meer van te vertellen. 
U heeft ook een digiduif bericht gekregen over de schoolreis. Ook hiervoor vragen we uw medewerking i.v.m. 
vervoer.  
Geeft u zich op? 
Op school werken we met een nieuw computersysteem. Dit is soms even puzzelen en wennen hoe het werkt. Dus 
wanneer er iets niet goed overkomt aan berichten o.i.d. laat het even weten. Dan herstellen wij het probleem. 
Tot de volgende keer. 
Vriendelijke groeten Dolf Spakman en Suzanne Hoogendoorn. 
 
Groep 6/7 
Fijn dat we een paar weken vakantie hebben gehad! We konden even bijkomen van de leuke drukke tijd die we op 
school hadden gehad. Voor de vakantie hebben we de verjaardag van de juf gevierd en hadden we de 
koningsspelen.  
Vorig week waren het maar een paar dagen, maar deze dagen hebben we hard gewerkt. En de schoolfotograaf 
kwam!  
 
Met rekenen hebben we rekentoets van blok 10 gemaakt. Bij groep 6 ging het over cijferend rekenen, onder elkaar. 
Groep 7 had het voornamelijk over kommagetallen en breuken.  Deze week beginnen we met een nieuw blok van 
rekenen. 
Met spelling hebben we voor de vakantie of vorige week het grote dictee gehad! Resultaten waren heel mooi!  
Werkwoordspelling blijft iets waar we steeds veel aandacht voor hebben en waar we veel mee oefenen.  Het 
huiswerkboekje van spelling heeft daarom nu alleen maar werkbladen die gaan over werkwoordspelling.  
Juf Elselien is bezig met een aardrijkskunde thema. Deze weken gaan we verder over wereldgodsdiensten.  
Juf Rianne is begonnen met het geschiedenis thema: Over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. 
 
Ster van de week is Marinthe.  
De Bijbelverhalen gaan de komende weken over het thema: Ik en de ander en ik en de schepping. 
Deze week leren we gezang 104 en volgende week psalm 87:1.  



 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Dinsdag 15 mei: thema toets natuur, hoofdstuk 4.  
Woensdag 23 mei: Topo: groep 6: Noord-Holland, groep 7: Oost-Europa 
Spreekbeurt: maandag 14 mei: Stefan en Yorrit, donderdag 17 mei: Bente, Maandag 28 mei: Marisha 
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
Vriendelijke groeten, Juf Elselien en juf Rianne 
 
Groep 8 
Na een lange vakantie zijn we vorige week weer lekker aan het werk gegaan.  

De uitslag van de eindtoets is deze week bekend. De officiële uitslag wordt binnenkort mee naar huis gegeven. 
Wanneer er vragen zijn over uitslag of advies, dan hoor ik het graag!  

Deze week beginnen we met het maken van een herbarium. We zoeken samen planten, die vervolgens thuis 
gedroogd moeten worden. Uiterlijk 15 juni moet het herbarium ingeleverd worden.  

Woensdag doet onze groep weer mee met de Bankbattle, een kenniswedstrijd waarbij internet gebruikt kan 
worden. Een paar jaar geleden was de eerste prijs voor ons, dus dit jaar gaan we natuurlijk weer voor de winst!  

Volgende week donderdag, 24 mei, is er weer een les van Boskalis. Deze keer gaan we ook op locatie kijken bij de 
Tractaatweg. Alle kinderen moeten daarom op de fiets naar school komen.  

Groep 8 werkt steeds meer toe naar het afscheid. Deze week krijgen alle kinderen van groep 8 twee kaarten voor 
de afscheidsavond. Meerdere kaarten zijn te koop voor 3 euro bij de leerkracht van groep 8. De afscheidsavond 
wordt weer gehouden in de Halle (op dinsdag 3 juli) en daar is wel ruimte voor 300 mensen!  

Voor de meivakantie hebben alle leerlingen van groep 8 een brief mee gekregen waarin om ouderhulp wordt 
gevraagd voor de afscheidsavond. Er is al wat hulp aangeboden, bedankt!  

Op woensdag 20 juni gaan we met de heel de klas naar Saeftinghe. (een excursie van de jeugdnatuurwacht). 
Informatie volgt nog, maar dan is alvast de datum bekend. Voor deze excursie hebben we ook altijd ouders nodig 
die met ons kunnen rijden.  

Over twee weken wordt de laatste les van dit jaar gegeven uit ‘Wonderlijk gemaakt’, we hebben het dan over 
‘homofilie’, les 6 uit de methode van groep 8. 

Groeten, Suzanne Hoogendoorn en Esther Bakker 
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