
 

 

 
  

De Sterrenkijker             9 april 2018              nummer 14 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Paasviering 
Met alle kinderen, veel ouders en belangstellenden en het team hebben we stilgestaan bij het lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus.  
Fijn dat er zoveel belangstelling was en dat we als school ons geloof samen kunnen beleven.  
We kijken terug op een mooie viering.  
“ De Heer is waarlijk opgestaan. Hallelujah!”   
 
Afscheid juf Elly 
Op vrijdag 23 maart hebben we feestelijk afscheid genomen van juf Elly Bottinga. Ze heeft jarenlang op onze school 
gewerkt.  
Na een leuke ochtend in haar eigen groep was er ‘s middags een optreden van een poppentheater. De fraaie 
voorstelling, gebaseerd op de gelijkenis van het koninklijke feestmaal, was prachtig voor jong en oud. We hebben 
het afscheid afgesloten met een hapje en een drankje voor ouders en (oud) collega’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eindtoets groep 8 
De jongens en meiden van groep 8 maken volgende week de Cito Eindtoets. Daarmee kunnen we zien hoe ze er, 
bijna aan het einde van de basisschooltijd, voorstaan.  
Het is een hele inspanning voor ze om deze toets te maken. Succes jongens en meiden, doe je best! 
 
Gedragsverwachting van de week: 
Deze week besteden we aandacht aan Vriendelijk taalgebruik en volgende week aan het werken in de hal.  
Na de vakantie letten we op het gedrag op het plein. 
 
Agenda 
9 april             MR (20.00 uur)      
10 april           inloopspreekuur GGD op school (14.45 uur)      
10 april           schoolschoonmaak       
11 april           schoolvoetbal meisjes groep 7/8 
17-19 april      eindtoets groep 8     
18 april           schoolvoetbal jongens groep 7/8 
20 april           Koningsspelen, kinderen om 12.30 uur vrij!       
21 april-6 mei meivakantie 
7 mei              luizencontrole 
8 mei              schoolfotograaf 
8 mei              inloopspreekuur GGD op school (14.45 uur)      
10/ 11 mei      Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 
14 mei            nieuwe Sterrenkijker 
                                                                                                                                                                   
Weeklied 
Deze week leren we opwekking 764, volgende week Gezang 131:4 en na de vakantie leren we ps. 110:1.  
U vindt de weekliederen op de liedlijst  

 
Jarigen 
10 april            Daan Hoebe (groep 1/2) 
17 april            Nout Kruisifikx (groep 3) 
20 april            Steph Hamelink (groep 8) 
                        Juf Rianne Bouwman 
26 april            Lianne Schieman (groep 8) 
27 april            Rosa Riemens (groep 3) 
30 april            Juf Esther 
4 mei               Julie Bakker (groep 1/2) 
7 mei               Sophie van Doeselaar (groep 3) 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 



 
Met vriendelijke groet, 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider  
 

Algemeen 
Bedankt! 
Beste ouders, 
Bij mijn afscheid werd ik blij verrast met een bol.com cadeaukaart van 
de kinderen van de school. 
Heel hartelijk bedankt daarvoor. 

Met vriendelijke groet, 
Elly Bottinga 

 
Schoolschoonmaak 10 april 2018 
Beste ouders, in de bijlage het rooster voor de schoolschoonmaak van morgenavond 10 april 2018. 
Meenemen: emmer, spons en zeem (eventueel je eigen stofzuiger) 
Voor schoonmaakmiddel wordt gezorgd. In het lokaal ligt een briefje van de leerkracht met de schoonmaakwensen. 
We starten om 19:00 uur. Ben je er wat later is dat geen probleem. Graag uiterlijk 19:45 uur aanwezig zijn. 
We stoppen rond 21:15/21:30 uur. Ben je klaar dan kun je een ander helpen waar nodig is. 
Tussendoor mag je koffie of thee pakken. Alles staat klaar maar het is wel zelfbediening. 
Succes! Sonja Bosma en Tiny van Doeselaar 
 
 
Groep 1/2 
Wat hebben we gedaan?  
We hebben ontzettend veel gedaan de laatste weken! Het vorige thema ging over Pasen en de kerk. Hier mochten 
wij mooie werkjes over maken en zelfs onze eigen Bijbelverhalen tekenen. Het was mooi hoe de kinderen er mee 
bezig waren. We mochten dit thema afsluiten met een paasviering en paaslunch voor heel de school.  
In deze weken hebben we nog een estafette gelopen voor het goede doel. De kinderen hebben heel veel rondjes 
gerend. Heel erg knap. De dag erna hebben we het afscheid voor juf Elly gevierd. We kregen een poppenkast 
voorstelling te zien. Voor groep 1 tot groep 8 een groot succes.  
Afgelopen week zijn we gestart met het thema: De Kapper. In de huishoek hebben we een echte Sterrenpracht 
Kapsalon. De kinderen popelen om erin te mogen spelen. Misschien komt uw kind eens met een ander kapsel thuis, 
dan weet u waar dat van komt.  
Daarnaast leren we tijdens de werkles om te knopen, haren van kort naar lang te knippen, groep 2 maakt zelf al 
echte sommen, reeksen te stempelen met verf en nog veel meer.  
Voor het weekend hadden we nog een feestelijke dag, want de juffen vierden hun verjaardag. We zijn in de ochtend 
naar het oranjekwartier geweest en tussen de middag hebben we heerlijk pannenkoeken gegeten. Het weer en het 
feest was geslaagd! Wij willen de ouders nog bedanken voor het rijden en het pannenkoeken bakken!  
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 juffendag en het thema.  
 
Wat gaan we doen?  
Aanstaande vrijdagmiddag komen er wel drie kapsters bij ons op bezoek in de klas. Wij hebben er zin in.  
Om het thema: de kapper af te sluiten willen donderdag 19 april een “gekke-haren-dag” houden. De kinderen 
mogen met een gek kapsel op school komen. Dit is niet verplicht, alleen als ze het leuk vinden om te doen.  
Na de meivakantie gaan we werken over het thema: Azië. 
 
De bijbelvertellingen gaan deze week over het thema: Gelijkenissen. 

- Het verloren schaap, de goede Herder (Lucas 15: 1 – 7,  Johannes 10: 1 – 18) 
- De gelijkenis van de talenten (Matteüs 25: 14 – 30) 
- De gelijkenis van de dagloners (Matteüs 20: 1 – 15) 

 

Hart voor alle kinderen 



Volgende week vertellen we over het thema: Verhalen van Jezus 
- Tien meisjes (Matteüs 25: 1 – 13) 
- De barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25 – 37) 
- De verloren zoon (Lucas 15: 11 – 32) 

 
Overig 
Bij ons in de klas is er een nieuw meisje gekomen. Ze heet Róza. Van harte welkom bij ons in de klas!  
Mathijs en Milan zijn jarig geweest! Van harte gefeliciteerd!! 
 
Groetjes, de kleuterjuffen. 
 
Groep 3 
Het was maar een kort weekje zo met de vrije maandag erbij, maar er is weer hard gewerkt. En vrijdag leek het 
zelfs wel lente in de klas. We hadden de hele ochtend bezoek van 10 kuikentjes, dat was gezellig hoor, maar een 
herrie dat ze konden maken!  
 
Taal en lezen 
Kern 9 is alweer bijna af. En wat komen we zo nu en dan al lastige woorden tegen. Woorden met 3 medeklinkers 
aan het begin ( zoals : struik, spring), woorden met aai en ooi en niet te vergeten de ng en de nk.  Dus het blijft 
goed om het oefenblad van kern 9  thuis nog even te oefenen, want volgende week ronden we de kern af.   
We deden ook oefeningen met zinnen in goede volgorde zetten en dat was goed opletten. 
 
Rekenen 
Bij rekenen kunnen we inmiddels de getallenlijn tot 100 invullen en krijgen we sommen tot 20. Dat ging al heel 
goed, want als je de “kleine” som kunt, dan is de grote niet moeilijk ( 5+4 en 15 +4). Volgende week komt de toets 
van dit hoofdstuk er al weer aan, dus dan is het handig als we de sommen onder de 10 uit ons hoofd kennen. 
 
Godsdienst 
Deze week zongen we psalm 61:1, dat klonk al heel mooi! De verhalen gingen over Jezus en zijn vrienden.  
We hoorden het mooie verhaal van de discipelen die gingen vissen en eerst maar niets vingen.  Totdat Jezus erbij 
kwam, wat zaten de netten toen ineens vol. Volgende week gaan we de verhalen horen over Mozes en leren we 
opwekkingslied 764. We zullen ook het Wilhelmus gaan oefenen, zodat we het goed kunnen als we de 
koningsspelen houden op school. 
Groetjes juf Ella, juf Suzanne, juf Aafke en juf Tamara 
 
Groep 4/5 
Dag allemaal, 
Na het feest van Goede Vrijdag en Pasen zijn we met de bijbellessen weer verder gegaan waar we gebleven waren. 
De vertellingen van de afgelopen week gingen over Esther. Vraagt u uw kind maar eens naar de vertellingen. Ook 
was er aandacht voor het Joodse Poerimfeest. Op Youtube staan er leuke filmpjes over dit feest. 
Met rekenen oefenen we hard op de tafels. Al veel kinderen kennen de tafels  van 1 t/m 10 al uit hun hoofd. Het is 
een mooie basis om rekenvaardigheden op te bouwen. Het is al weer even geleden, mar we kijken met veel plezier 
terug op de grote rekendag. Wat was het passen en meten op de inhoud van verhuisdozen. 
Ook met spelling oefenen we extra. We gebruiken veel oefenbladen om de geleerde woorden niet te vergeten. 
Het thema van de afgelopen weken ging over groeien en bloeien. Het voorjaar staat volop in de belangstelling.  
Na dit thema gaan we verder met de geschiedenis. We gaan werken over steden in de Middeleeuwen. 
Op de vrijdag en de maandag is het wel even wennen. Juf Elly hebben we uitgezwaaid en juf Suzanne komt ons op 
de maandag lesgeven. Denkt u aan de gymnastiek op de donderdag? 
Nog even en dan is het de meivakantie. Daarna de laatste loodjes. We doen allemaal ons best om mooie resultaten 
te halen, en veel plezier te hebben in ons werk. 
Dit plezier wordt vergroot tijdens de kanjerlessen. We doen de oefeningen met het pettenkwadrant/petten 
vierkant.  De kinderen vertellen op een speelse manier wat ze van elkaar vinden, en geven elkaar tips om nog meer 
witte petten gedrag  te laten zien. Soms confronterend, maar erg goed om te doen. 
Tot zover deze keer. 
Vriendelijke groeten juf Suzanne en meester Dolf. 
 
Groep 6/7 



Wat een leuke, maar drukke weken hebben we achter de rug!  
Kangoeroewedstrijd, museumbezoek, op bezoek bij Kars, de sponsorloop, het afscheid van juf Elly, de grote 
rekenwedstrijd, de Paasviering, groep 7 nog een bezoek aan de dierentuin. En dan moesten we tussendoor ook nog 
gewoon werken…..  
Er zijn ook nog wat toetsen voorbij gekomen, maar niet zoveel. Aangezien we het al druk genoeg hadden.  
Rekentoets in groep 6 en 7 gingen veel over breuken. Maar dat blijft toch moeilijk. Hoe moet je dat nu uitrekenen? 
Hoe moet je ze nu gelijk maken? We oefenen en oefenen.  
Deze week beginnen we met een nieuw blok van rekenen. 
 
Met spelling leert groep 6 momenteel woorden te schrijven met - tie. Je hoort stie, maar schrijft - tie. Groep 7 heeft 
het gehad over Engelse leenwoorden.  
Werkwoordspelling blijft iets waar we steeds veel aandacht voor hebben en waar we veel mee oefenen.  
Huiswerk spelling: het huiswerk wordt gelukkig trouw door veel kinderen gemaakt!! :)  
Alleen er wordt steeds makkelijker over gedacht. Het wordt slordig gemaakt, niet goed gelezen, opdrachten half 
gemaakt of het wordt zelfs helemaal niet gemaakt.  
Het maken van de bladen is om extra te oefenen. Misschien kunt u het extra in de gaten houden?  
 
Juf Elselien is bezig met een aardrijkskunde thema. Deze weken gaan we verder over wereldgodsdiensten.  
Juf Rianne werkt aan het natuurthema: Licht, geluid en warmte. We krijgen uitleg en doen proefjes.  
Groep 7 kan nog steeds oefenen op www.examen.vvn.nl . Het theoretisch examen was vorige week donderdag , 5 
april. Het praktisch examen is dinsdagmorgen 10 april. 
Woensdag 18 april viert juf Rianne alvast haar verjaardag. Deze dag mogen we verkleed naar school en hoeven we 
geen eten/drinken mee te nemen!  
 
Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen. We beginnen met een gezamenlijk ontbijt, daarna gaan we even lekker 
dansen en spelletjes doen! De middag zijn we vrij!  
Ster van de vorige week was Lauryn. De nieuwe ster is Joel. 
De Bijbelverhalen gaan komende weken over wonderen van de Here Jezus. 
Deze week leren we opwekking 764. Volgende week gezang 131: 4.  
 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Dinsdag 17 april: Topo: groep 6: Zuid-Holland, groep 7: Duitsland 
Vrijdag 13 april: toets levend water H21 + H 22 
Spreekbeurt: maandag 9 april Joella en Lauryn, maandag 16 april Kim, donderdag 19 april Jessica en Lieve.  
Groep 7 
Donderdag 19 april: Engels blok 5  
Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken. 
 
Vriendelijke groeten, Juf Elselien en juf Rianne 
 
Groep 8 
Deze en volgende week zijn de voetbaltoernooien voor groep 7&8. Eerst zijn de meisjes aan de beurt: a.s. 
woensdag. Ze blijven dan op school eten, dus moeten ze lunch meenemen. Verder zelf zorgen voor schoenen en 
eventueel scheenbeschermers. Op 18 april spelen de jongens. Ook voor hun geldt dat ze op school blijven eten die 
dag. Ouders die zich hebben opgegeven voor rijden en coachen, bedankt! Op beide dagen hopen we rond 17.00 
uur weer terug bij school te zijn. De meisjes spelen in Kloosterzande en de jongens in Sas van Gent. Supporters zijn 
natuurlijk altijd welkom! 
In de klas zijn we een paar weken bezig geweest over Pasen; op donderdag 29 maart vierden we met elkaar het 
Paasfeest. Eerst hadden we een paaslunch en daarna hadden we een mooie viering met elkaar.  
Volgende week is alweer een bijzondere week: Op dinsdag, woensdag en donderdag maken we de Cito eindtoets. 
Daarna op vrijdag is het feest: We hebben dan de Koningsspelen! En daarna mogen we genieten van een 
welverdiende vakantie! Die vakantie begint op vrijdag al om 12.30 uur! Aan het eind van de vakantie vieren we 
Bevrijdingsdag en is het dodenherdenking. Zeven meiden van groep 8 hebben aangegeven bij de dodenherdenking 
actief mee te willen doen. Er worden dan bloemen gelegd en een gedicht voorgelezen. Ook worden er teksten bij 



de graven van de Poolse soldaten gelegd. Hierover wordt naar de kinderen die meedoen nog een digiduif gestuurd. 
Uiteraard doen we naast alle bijzondere dingen ook nog gewoon ons werk. Met het thema ‘de oorlog’ zijn we nu 
klaar. Vorige week startten we met het thema ‘water’, dit gaat over orkanen en de watersnoodramp van 1953. 
Na het maken van een werkstuk en het houden van een spreekbeurt, heeft groep 8 nu de opdracht gekregen om 
een boekverslag te schrijven. Dit moet een week na de meivakantie ingeleverd worden.  
Deze week krijgen alle leerlingen uit groep 8 een brief mee naar huis van Indigo, voor de training ‘Plezier op school’, 
een 2-daagse training voor aanstaande brugklassers, voor kinderen die veel opzien tegen het VO.  
Ps. Op de website van onze school staat naast al het huiswerk en dit bericht ook allerlei ander nieuws over onze 
groep te lezen! 
Groeten, Juf Esther en juf Suzanne 
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