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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
 
Ouderavond over ouderbetrokkenheid 
Op dinsdag 5 juni bent u van harte welkom op de ouderavond over ouderbetrokkenheid. We hebben deze avond  
dhr. Joris Spekle te gast. Als onderwijsadviseur is hij gespecialiseerd in dit onderwerp. Het programma belooft dat 
we een mooie en interessante avond tegemoet zien. U komt toch ook?  GBS De Sterrenpracht; 19.30 uur, inloop 
vanaf 19.15 uur. 
 
 
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.  
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 .  
 
 
Personeel  
Juf Ella is in deze periode niet op school in verband met de ernstige ziekte van haar man. We wensen haar en haar 
familie Gods hulp en troost toe in deze moeilijke periode. Juf Marjolein zal de komende tijd weer af en toe op 
school zijn. Het is de bedoeling om stapsgewijs haar werkzaamheden te gaan opbouwen.  
Juf Bianca heeft besloten om per volgend schooljaar ontslag te nemen als onderwijsassistent op De Sterrenpracht. 
Op deze manier kan ze al haar energie gebruiken voor haar gezondheid en voor haar gezin. Dit betekent dat we de 
komende periode gebruiken om afscheid van elkaar te nemen.  
We zijn dankbaar voor de periode dat we met juf Bianca mochten samenwerken en voor haar inzet voor onze 
school.  
  
 
Volgend schooljaar 
Inmiddels is de organisatie van de groepen en de indeling van de leerkrachten aan u doorgegeven.  
De vacature in de instroom-/kleutergroep voor volgend schooljaar is ingevuld met de komst van juf Anne de Jager.  
Op maandag- en dinsdagochtend komt er een vaste pedagogische medewerker van Prokino in de groep met 
maximaal acht peuters. Deze peuters zijn ingeschreven bij onze school. De toekomstige kleuter maakt zo eerder 
kennis met het schoolse ritme, wat de overgang naar de basisschool ten goede komt. De medewerkster van 
Prokino stemt in met de identiteitsverklaring van onze school. Deze plannen zijn met de MR besproken en 
goedgekeurd. 
Meer informatie hierover vindt u in de bijgevoegde brief bij deze Sterrenkijker. 

Geloof in 
ontwikkeling



We hopen de invulling van het zwangerschapsverlof van juf Elselien snel in te vullen. Het zwangerschapsverlof van 
juf Lianne wordt ingevuld door juf Tamara.  
  
 
 
 
 
 Informatie over de nieuwe privacywet (AVG) 
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) ingegaan. In deze 
wet staat vastgelegd hoe een organisatie om moet gaan met persoonsgegevens. In het privacyreglement van GPO-
WN is beschreven hoe de school omgaat met de persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en 
leerlingen. Link naar Privacy reglement 
Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.   
Wij maken alleen gebruik van de persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze 
leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Wij gaan er van uit dat GPO-WN - De Sterrenpracht uw 
toestemming heeft de gegevens die nu bij ons bekend zijn, mag bijhouden en gebruiken om het onderwijs aan uw 
kind(eren) mogelijk te maken. 
Mocht u vragen hebben over het Privacybeleid van GPO-WN dan kunt u terecht bij de directeur, Lizo Koppejan, of 
kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar: privacy@gpown.nl 
  
Kaarten voor de afscheidsavond  
Op dinsdag 3 juli is de afscheidsavond van groep 8!  
Op deze avond voert groep 8 de musical ‘de tent op z’n kop! op. 
Kaarten á € 3,00 zijn te verkrijgen bij de leerlingen en leerkracht van groep 8. 
Dus alle opa’s en oma’s, buurmannen en buurvrouwen, ooms en tantes, neefjes 
en nichtjes, vrienden en vriendinnen of iedereen die het gewoon leuk vindt om 
onze groep 8 te zien spelen, iedereen is van harte welkom! 
De afscheidsavond wordt gehouden in ‘de Halle’ in Axel. We beginnen om 19.30 
uur. 
 
Gedragsverwachting van de week: 
Deze week besteden we er aandacht aan dat al het afval op het plein in de 
afvalbak gaat en volgende week aan het gedrag in de hal, met name het naar 
buiten gaan. De week daarna letten we op vriendelijk taalgebruik. 
 
Agenda  
30  mei       excursie Jeugdnatuurwacht groep 7 naar de Braakman  
31 mei        maandsluiting groep 8     
1 juni           groep 3 en 4 vrij 
5 juni          ouderavond ouderbetrokkenheid 3.0 
7 juni          auditbezoek op De Sterrenpracht 
11 juni        Volgende Sterrenkijker 
12 juni        spreekuur voor ouders  GGD (14.45 uur) 
                     Survival groep 8 
13 juni        MR (20.00 uur) 
15 juni        schoolreis groep 3-7 
                                                                                                                                                        
Weeklied 
Deze week leren we ps 30:6,  volgende week psalm 15:1 en de week daarna opwekking 619 .  
U vindt de weekliederen op de liedlijst  
 
Jarigen 
28 mei         Indy Goossen (groep 3)      
1 juni           Jesse Hoogendoorn (groep 4/5) 
2 juni           Justin van der Goes  (groep 4/5) 
6 juni           Jolijn Dees (groep 6/7) 
10 juni         Jan-Willem Dees (groep 8) 



12 juni         Loic Scheele (groep 6/7) 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  
Hart voor alle kinderen 
 

Algemeen 
Schoolfoto’s 
Vorige week zijn de schoolfoto’s aan uw kind mee gegeven. Wanneer u geen foto’s wilt kopen, of een deel van de 
uitgereikte foto’s niet wilt kopen, dan vragen wij of u deze week de overgebleven foto’s mee terug wilt geven naar 
school.  
Ze kunnen bij de eigen groepsleerkracht ingeleverd worden. Graag voor donderdag 31 mei inleveren 
Met vriendelijke groeten, Dolf Spakman 
 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1/2 
Wat hebben we gedaan? 
Na de meivakantie zijn we gestart met het thema Eropuit-Azië en we hebben er al ontzettend veel mee gedaan! De 
kinderen knutselde waaiers, tangram personen, lampionnen en Chinese draken. Aankomende week zijn we 
begonnen met batikken en een chinees schaaltje kleien. Dit is de laatste week dat we met dit thema werken. 
Ouders, heel erg bedankt voor het meedenken en de meegebrachte spullen! We maken er ontzettend veel gebruik 
van. 
Naast het thema krijgen we regelmatig bezoek van huisdieren in de klas. Twee weken geleden kwam het konijntje 
van Julie een hele ochtend! We hebben het konijntje goed bekeken, eten gegeven en geaaid. Bedankt Julie! Wat 
een lief konijntje heb jij! 
Vorige week kwam Daan met zijn “kuiken” in de klas. Ook hier hebben we veel over geleerd. Daan zijn kuiken was 
ook heel rustig en lief. Toen we hem mochten aaien viel hij zelfs bijna in slaap! 
Ook hebben we geprobeerd de hoogste toren van de wereld na te bouwen. Micaela had een toren van 12 blokken 
gebouwd!! De winnaar van de klas. We hadden meester Lizo en meester Dolf ook nog uitgedaagd…maar zelfs die 
konden Micaela niet overtreffen! 
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 die bij dit weekbericht horen. 
Wat gaan we doen? 
Aanstaande donderdagmiddag komt de mama van Mischa loempia’s met ons bakken. Wij hebben er zin in. 
Volgende week beginnen we met het thema Natuur- Insecten. 
De bijbelvertellingen gaan deze week over het thema: Geloven in Jezus 

• Saulus geroepen (Handelingen 9: 1 – 31) 
• Petrus in Lydda en Joppe (Handelingen 9: 32 – 43) 
• Cornelius wordt gedoopt (Handelingen 10) 

Volgende week vertellen we over het thema: Uit de gevangenis 
• Petrus in de gevangenis (Handelingen 12: 1 – 17) 
• Paulus op reis (Handelingen 13: 1 – 5 en 26 – 52 Handelingen 14: 8 – 28) 
• Paulus in de gevangenis (Handelingen 16: 11 – 34) 

Overig 
Jelle, Elodie, Esmee en Elvira zijn jarig geweest! Van harte gefeliciteerd!! 
Afgelopen vrijdag is het schoolreis briefje meegegeven aan de kinderen. Wij hopen dat u dit briefje ontvangen 
heeft.  Zo niet, hebben we er altijd nog een aantal op school liggen! 
Vergeet u niet tijdens deze warme dagen uw kinderen goed in te smeren met zonnebrand? 
Groetjes, de kleuterjuffen. 



 
Groep 3 
Wonderlijk gemaakt. 
In groep 3 hebben we gesproken over geheimen. Wat zijn leuke/fijne geheimpjes en wat zijn nare geheimen. We 
hadden allerlei geheimpjes op briefjes en de kinderen konden het geheim in de goede doos of tas doen. De zwarte 
doos met het verdrietige gezichtje of de vrolijke mooie tas. Een fijn geheim in de vrolijke tas en een naar geheim in 
de zwarte doos. De conclusie aan het eind van de les was dat alles wat in de zwarte  doos zat eigenlijk niet geheim 
moest blijven. Over vervelende geheimpjes moet je praten met iemand die je vertrouwt en dan noem je het geen 
klikken. En natuurlijk mag je hierover altijd met God praten. 
 
Tom 
Het nieuwe thema bij TOM gaat over water!  De kringloop van het water, waterproefjes en nog veel meer 
onderdelen zullen aan bod komen. Tijdens de tekenles hebben we onszelf getekend in het water en we zijn 
begonnen aan het maken van een zeediertje: de kwal. 
 
Taal en lezen. 
Kern 11 alweer!  Dit gaat vooral over lezen en de verschillende soorten boeken die er zijn. Veel kinderen en 
volwassenen hebben een lievelingsboek. De kinderen uit groep 3 mogen, als dat kan, hun eigen lievelingsboek 
meenemen naar school. Als ze het leuk vinden mogen ze er ook een stukje uit voorlezen. 
 
Rekenen. 
Afgelopen week hebben we blok 11 van rekenen afgesloten met een toets. We zijn gestart aan het laatste blok. 
Volgende week maken we  een begin met de Cito –toetsen, dus doe jullie best weer jongens en meisjes. Maar… 
vrijdag zijn de groepen 3 en 4  een  dagje vrij en kunnen ze alweer uitrusten. 
 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
In groep 4/5 hebben wij de afgelopen weken de Bijbelvertellingen rondom Hemelvaart en Pinksteren gehoord. Hoe 
wonderlijk mooi is daarin Gods heerlijke naam. 
De komende weken horen wij hoe de blijde boodschap verspreid wordt in Jeruzalem en ver daar buiten. (De 
verhalen rondom Petrus bij Cornelius, Philippus en de Ethiopiër en rondom Saulus bij Damascus) 
Bij het leren van het huiswerk valt mij op dat de korte Bijbelteksten (de memootjes) vaak slecht gekend worden.  
Helpt u mee om dit uw kind te leren? 
Met rekenen oefenen we veel het hoofdrekenen, en nog steeds de tafels. Tegelijk werken we toe naar de komende 
toetsen. De nadruk ligt o.a. op verhaaltjessommen. We gebruiken hiervoor oefenbladen. 
Dit doen we ook voor de spelling. 
 
Komende donderdag is onze uitstap naar Gent. Fijn dat er voldoende ouders zijn om te rijden. We vertrekken om 
12.00 uur. Voor een veilige terugreis naar huis zullen de chauffeurs zorgen. Uw kind wordt thuisgebracht. Zorgt u 
voor wat eten en drinken deze middag? 
 
Voor de schoolreis kunnen we nog een chauffeur gebruiken. Wie geeft zich op? 
Heeft u uw kind al gehoord over ons aquarium in de klas? We knutselden mooie vissen. Deze hangen op het 
prikbord achterin de klas. We maken er een mooi geheel van door er papieren waterplanten enz. in te hangen. 
Binnenkort komt er wel een foto van op facebook en de website van de school. 
Juf Suzanne werkt met de kanjerlessen nog steeds met het pettenvierkant. De kinderen leren zo zichzelf en elkaar 
beter kennen. Het is goed om elkaar regelmatig op witte petten gedrag te wijzen. We hebben respect voor elkaar, 
zorgen voor elkaar en maken plezier met elkaar. 
Tot de volgende keer. 
Juf Suzanne en meester Dolf. 
 
Groep 6/7 
We hebben 2 weken hard gewerkt op school. Vorige week hebben we de verjaardag van juf Elselien gevierd. Het 
was een gezellige dag met een lekkere high tea. Bedankt voor al het lekkers en de cadeautjes! 
 
Met rekenen zijn we met blok 11 gestart en ook al bijna toe aan de toets. Groep 6 oefent veel met kommagetallen 
en groep 7 blijft met breuken aan de gang.  



Met taal oefent groep 6 met samengestelde zinnen, dat is best nog even lastig.   
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 rond het thema over wereldgodsdiensten af. We maken daar een collage over. Daarna komt er een 
thema van natuur. Juf Rianne rond het thema over de Eerste en Tweede wereldoorlog af.  
 
Ster van de week was Nanne en is nu Kathleen. De Bijbelverhalen gaan de komende week over het thema: Ik en 
ikzelf. 
Deze week leren we psalm 30:6 en de week daarna psalm 15:1. 
 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Vrijdag 1 juni: Toets levend water H33 en H34 
Dinsdag 5 juni: toets Geschiedenis 
Spreekbeurt: Maandag 28 mei: Marisha, Donderdag 31 mei: Nanne, maandag 4 juni: Timon, maandag 11 juni: Joel 
 
Groep 7 
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
Vriendelijke groeten, Juf Elselien en juf Rianne 
 
Groep 8 
Op dinsdag 12 juni gaan we survivallen! We hebben genoeg ouders die met ons willen rijden, bedankt! Voor de 
survival moet iedereen kleding en schoenen meenemen die nat/ vies mogen worden. Uiteraard moeten er ook 
droge kleren meegenomen worden die na afloop aangetrokken kunnen worden.  

De uitslag van de eindtoets is inmiddels bekend en daarover kunnen we zeker tevreden zijn! De eindtoets heeft een 
gemiddelde van 538,1 dit is ruim drie punten hoger dan het landelijk gemiddelde. Een mooie score voor groep 8! 
De officiële uitslag is mee naar huis gegeven. De scores van groep 8 kwamen over het algemeen overeen met de 
adviezen die in februari gegeven zijn. Wanneer er vragen zijn over uitslag of advies, dan horen we het graag!  

Deze week 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. 

De jeugdnatuurwachters van groep 8 krijgen deze week een brief mee over een excursie naar Saeftinghe, deze is 
op woensdag 20 juni en kost 3 euro. We hebben enkele ouders nodig die kunnen rijden/ begeleiden. Voor eenieder 
die mee wil, graag uiterlijk volgende week de briefjes retour. 

Afgelopen weken werkten we over de thema’s landschap en planten. Bij landschap ging het o.a. over het belang 
van het tropisch regenwoud. Bij planten leerden we hoe planten voedsel maken en maken we zelf een herbarium. 
Als het goed is liggen bij iedereen thuis de plantjes te drogen. 

In groep 8 hebben we nu nog 2 thema’s te behandelen. Deze week beginnen we met de tijd na WO 2 waarbij het 
gaat over twee Duitslanden en over Nederlands-Indië. Het laatste thema gaat over andere culturen.  

Daarnaast zijn we natuurlijk ook nog druk bezig met het andere werk. We beginnen aan het laatste hoofdstuk van 
taal, Engels en spelling en zijn bezig aan het een-na-laatste hoofdstuk van rekenen. En uiteraard oefenen we twee 
keer per week voor onze afscheidsmusical! Het begint steeds beter te worden!  

De kinderen van groep 8 hebben vorige week allemaal twee kaarten gekregen voor de afscheidsavond op 3 juli. 
Meer kaarten zijn te koop voor 3 euro bij de leerkracht van groep 8. De afscheidsavond wordt weer gehouden in de 
Halle en daar is wel ruimte voor 300 mensen! (zie ook het berichtje voor in het weekbericht) 

Deze week heeft groep 8 de maandsluiting. We houden die op donderdag i.p.v. vrijdag, omdat groep 3 en 4 op 



vrijdag vrij zijn. We beginnen rond 14.30 uur. Ouders, verzorgers zijn van harte welkom! 

Groeten, 
Juf Suzanne en juf Esther 
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