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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Overlijdensbericht  
Stil en verdrietig waren we toen we hoorden dat Jaspert Bakker, de man van juf Ella, is gestorven. We leven als 
school mee met juf Ella, haar kinderen en kleinkinderen. Bij de weekopening van de bovenbouw hebben we daar 
vandaag ook met elkaar over nagedacht. We bidden voor de familie om kracht voor de komende tijd.  
 
Personeel 
In groep 3 werken juf Tamara en juf Suzanne. Juf Ella zal er de komende tijd nog niet zijn.  
Juf Marjolein is nog steeds ziek. Ze is vorige week even op school geweest om te re-integreren.  
 
Ouderbetrokkenheid 3.0 
We kijken terug op een mooie ouderavond over ouderbetrokkenheid 3.0. Onder leiding van dhr. Joris Spekle 
hebben we als team en ouders nagedacht hoe we onze samenwerking zo goed mogelijk op elkaar af kunnen 
stemmen, in het belang van de kinderen. Na de zomervakantie zal de regiegroep ouderbetrokkenheid 3.0 weer bij 
elkaar komen. Wanneer u daarin mee wilt denken, kunt u dat op school doorgeven.  
 
Cito-toetsen 
Deze periode maken de kinderen weer de Cito-toetsen. Hiermee krijgen we aan de hand van landelijk genormeerde 
toetsen een beeld van de resultaten van het onderwijs.  
De leerlingen van groep 8 hebben in de week voor de meivakantie de Cito eindtoets gemaakt. Het is fijn om te 
weten dat het groepsgemiddelde van de eindtoets ruim boven het landelijk gemiddelde uitkomt.  
Onze score was 538 (het landelijk gemiddelde 534,9) 
 
Indeling volgend schooljaar  
De indeling van de groepen voor volgend schooljaar en de verdeling van de kinderen over de combinatiegroepen is 
inmiddels met u als ouders gecommuniceerd.  
In de advertentie die in de krant heeft gestaan zochten we ook naar een vakleerkracht bewegingsonderwijs. 
Momenteel wordt daar nog druk over gesproken, maar het ziet er naar uit dat de kinderen volgend jaar gym krijgen 
van een vakleerkracht!  
Dit in het kader van de bekostiging die door de overheid en door ons bestuur wordt gegeven om de werkdruk van 
leraren te verlagen.  

Geloof in 
ontwikkeling



 
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 aandacht aan vriendelijk taalgebruik  en volgende week over het werken in de hal. De 
week daarna staat de gedragsverwachting op het plein centraal.  
 
Agenda  
12 juni        spreekuur voor ouders  GGD (14.45 uur) 
                  Survival groep 8 
13 juni        MR (20.00 uur) 
15 juni        schoolreis groep 3-7 
20 juni       excursie Jeugdnatuurwachters groep 8 naar Saeftinghe 
22 juni       maandsluiting groep 6/7 
25 juni       nieuwe Sterrenkijker 
28 juni       gebedsgroep (08.45 uur, teamkamer) 
29 juni       rapport 2 mee naar huis 
                                                                                                                                                 
Weeklied 
Deze week leren we opwekking 619, volgende week psalm 126:3 en de week daarna NLB 883 .  
U vindt de weekliederen op de liedlijst  
 
Jarigen 
12 juni         Loic Scheele (groep 6/7) 
17 juni         Mathis Kruisifikx (groep 6/7) 
18 juni         Sanne Meeusen (groep 6/7) 
18 juni         Emma Scheele (groep 3) 
19 juni         Kars Riemens (groep 6/7) 
21 juni         Paco Ephraim (groep 1/2) 
23 juni         Joep Riemens (groep 4/5) 
26 juni         Machiel Vinke (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? 
We zijn vorige week gestart met het thema Natuur – insecten. Tijdens het buitenspelen wordt druk gezocht naar 
kleine diertjes. We hebben er al heel wat gevonden! 
Tijdens de werkles bouwt groep 1 een wespennest van blokken. We maken insecten m.b.v. een sjabloon en op de 
computer tekenen we insecten in Paint. 
Op maandagmiddag hebben we altijd Engels. Een aantal weken geleden hebben we bij Engels ook verschillende 
insecten geleerd. Vooral de caterpillar en butterfly hebben we goed onthouden. Tijdens dit thema kunnen we de 
woorden goed herhalen. Op dit moment behandelen we bij Engels het thema familie. We leren wie je dad, mum, 
brother, sister, uncle, aunt en cousin is. Ook leren we een aantal muziekinstrumenten, zoals piano, trumpet en 
drum. 
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? 
Deze week knutselen we een cadeautje voor vaderdag. Ook gaan we starten met het afnemen van Cito-toetsen en 
de juffen zijn druk met het invullen van de Kijk!-rapporten. 
De bijbelvertellingen gaan deze week over het thema: God zorgt voor Paulus 

• Derde reis van Paulus (Handelingen 19: 11, 12, 20, 24-40) 
• Paulus weer in de gevangenis (Handelingen 21: 27 – Handelingen 22: 29) 
• Samenzwering tegen Paulus (Handelingen 22: 20 – Handelingen 23: 35 en Handelingen 25: 10-12) 

Volgende week vertellen we over het thema: Paulus komt in Rome 
• De schipbreuk van Paulus (Handelingen 27) 
• Verblijf op Malta (Handelingen 28: 1-10) 
• Paulus in Rome (Handelingen 28: 11-31) 

 
Overig 
Op dinsdag 26 juni gaan we op schoolreis. We hebben veel aanmeldingen gehad van ouders die met ons 
meewillen. Verdere informatie volgt nog… 
  
Groetjes, de kleuterjuffen. 
 
Groep 3 
Rekenen 
Afgelopen week hebben we in het boekje van de Cito-toets gewerkt. Hierin kwamen allerlei verschillende 
onderdelen aan bod, die we meestal ook al in de rekentaken waren tegengekomen. Met een “denksnoepje” in de 
mond ging dat werken prima!  
Ook aan de gewone rekentaken werd flink gewerkt. Sommen waarbij we moeten klokkijken zijn nog lastig.  
Misschien dat u dat thuis nog eens spelenderwijs kunt oefenen. 
Taal en lezen 
Inmiddels kunnen we al aardig wat lezen. Een aantal kinderen vond het leuk om uit hun lievelingsboek voor te 
lezen. Dat was soms best moeilijk, maar wel motiverend voor anderen om dat boek ook eens te gaan lezen. We 
hebben ook de Cito- leestempo en Cito- technisch lezen gemaakt. Die waren  heel pittig. Volgende week maken we 
ook nog een begrijpend leestoets en spellingtoets. Daarna hebben we ze weer allemaal gehad. 
Wat de kinderen heel leuk vonden was het werken op hun notebook. Ze hebben dan allemaal hun eigen computer 
in de klas en kunnen i.p.v met de muis werken, werken met een touchscreen. 
Kanjerles 
Het onderwerp van de kanjerles was: Ben je te vertrouwen en vertrouw jij iedereen? Hierbij hoorde een verhaal 
over Max en de zeearend. Verder hebben we met de klas vertrouwensoefeningen gedaan.  
Wie durft zich door een aantal kinderen te laten optillen, terwijl hij/zij languit op de grond ligt?  
Eigenlijk durfde iedereen dat, want we vertrouwden erop dat geen van onze klasgenootjes ons zou laten vallen.  
Eén van de kinderen vond dat ook de juf de test moest ondergaan……maar ja zouden die kinderen de juf wel 
kunnen houden?  Superspannend voor de juf, maar voor de kinderen was het een makkie.  
Bijbelles  



De verhalen gingen over God die voor ons zorgt. We hebben gehoord wat een zegen de Sabbat is, de plaats die 
Jezus aan kinderen geeft en hoe belangrijk iedereen is voor God. Verder kregen we deze week het verdrietige 
nieuws te horen, dat de man van juf Ella was overleden. Samen hebben we gebeden en erover gesproken. Hanna 
kwam met een mooie kaart voor de juf, waar we allemaal onze naam op hebben gezet. We wensen juf Ella en haar 
familie heel veel sterkte toe. 
Groep 4/5 

Dag allemaal, 
In de afgelopen weken is uit de Bijbel vertelt over de verspreiding van de blijde boodschap 
door de apostelen. We hoorden o.a. van Saul en zijn bekering, van Philippus die de 
Ethiopische man mocht dopen, en van Cornelius die als Romein gedoopt mocht worden.  
 
We maakten er werkbladen van en leren voor donderdag een toets. 
Verder zijn we in de klas druk met de afname van de Cito-toetsen. We zijn benieuwd naar 
de leerresultaten van de afgelopen periode en het schooljaar dat bijna ten einde loopt. 
Mocht er aanleiding toe zijn dan neem ik contact op met u als ouder/verzorger n.a.v. de 
toets resultaten. 
Verder blijven we natuurlijk hard werken aan onze dagelijkse bezigheden. 
 
We kijken terug op een mooie uitstap naar Gent. Het is mooi om te zien hoe 
“praktijkonderwijs” Een onvergetelijke indruk maakt. Enkele foto’s zijn op de website van 
de school terug te vinden. 

 
 
Vrijdag zien we uit naar onze uitstap naar ’t Klokuus. Hier over is 
een aparte mail verzonden met informatie. De school begint 
gewoon op 08.45 uur. 
Met knutselen maakten we een mooi aquarium, en nu zijn we 
bezig met een springflubber. Wat dit is kan uw kind vast wel 
vertellen. 
 
Tot de volgende keer, 
Juf Suzanne 
Meester Dolf. 
 
Groep 6/7 
We zijn volop bezig met de Cito-toetsen. We doen ontzettend goed ons best. De resultaten kunt u binnenkort zien 
op het ouderportaal van ParnasSys.  
Om al de toetsen een beetje te breken, hopen we aanstaande vrijdag op schoolreis te gaan. We gaan er met z’n 
allen een gezellige en sportieve dag in Puyenbroeck van maken. ‘ s Morgens het touwenparcours en ‘s middags de 
speeltuin.  
Trek stevige schoenen aan en makkelijke kleding! Neem genoeg te eten en te drinken mee voor de hele dag.  
We hopen gewoon om 15 uur weer terug bij school te zijn.  
We maken deze week de thematoets over wereldgodsdiensten. Vorige week is die mee naar huis gekregen om te 
leren.  
Juf Rianne heeft het thema van de Eerste en Tweede wereldoorlog afgerond. En wauw.. wat waren er goede cijfers 
gehaald voor de toets. Het regende 10en. En dit was niet alleen om dat er goed geleerd was, maar ook omdat 
iedereen goed had opgelet in de lessen!! Zo zie je maar weer, dat opletten ook helpt.  
We zijn nu begonnen aan het laatste geschiedenis thema: Nederland verandert. Tijd van 1950-nu.  
De watersnoodramp wordt o.a. besproken.  
 
Rondom Wonderlijk Gemaakt wordt er deze week een les gegeven over het ontstaan van nieuw leven.   
 
Op vrijdag 22 juni verzorgt groep 6/7 de maandsluiting. Alle ouders en opa’s en oma’s zijn natuurlijk van harte 
welkom! 
Ster van de week was Marit en is nu Phil.  
De Bijbelverhalen gaan de komende weken over het thema: De Tien Geboden en Kind van God zijn. 
Deze week leren we opwekking 619 en de week daarna psalm 126:3. 



 
Huiswerk:  
Groep 6/7 
Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling maken 
Elke donderdag: Engelse woordjes leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen) 
Donderdag 14 juni: Thema toets wereldgodsdiensten 
Woensdag 20 juni: Topo: 6- Friesland, 7- Zuid-oost Europa 
Spreekbeurt: 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 
Dinsdag 12 juni is het zover: we gaan survivallen! Daar is een aparte digiduif over gestuurd over alles wat je die dag 
mee moet nemen en aan moet doen.  

Groep 8 gaat vast zorgen voor een schitterende afscheidsavond. We hebben er zin in! Het spelen gaat steeds beter. 
 Vrijdag a.s. gaan we de hele ochtend oefenen. Iedereen moet dan zijn/ haar kleding meenemen, want er worden 
ook foto’s gemaakt. Omdat de rest van de school die dag op schoolreis is, maken we er een hele feestdag van. 
Voor tussen de middag hoeft er geen eten meegenomen te worden en ’s middags willen we met de hele klas gaan 
zwemmen in het zwembad in Axel. Het zou fijn zijn dat daarom iedereen zoveel mogelijk op de fiets naar school 
zou kunnen komen.  

Kaarten kopen voor de afscheidsavond kan nog steeds. Dat kan via de kinderen van groep 8, maar ook bij de juf. 
We oefenen nog steeds lekker verder met de musical. De decors zijn inmiddels ver klaar! Ouders die ons daarbij 
hebben geholpen, bedankt!  

Op woensdag 20 juni gaat groep 8 naar Saeftinghe met de jeugdnatuurwacht. Daar is al een poosje geleden een 
aparte brief over meegegeven. Er zijn gelukkig genoeg ouders die rijden en meelopen, bedankt! We vertrekken 
rond 12.30 uur vanaf school. Draag oude kleren en oude sportschoenen of laarzen. Neem schone kleding, een 
handdoek en een vuilniszak mee. Neem voor onderweg in een rugzakje eten en vooral drinken mee! Ik verwacht dat 
we rond 17.30 uur terug zijn in Axel.  

Vorige week hadden we weer een les uit Wonderlijk gemaakt. Daarin leerden we begrippen rondom seksuele 
diversiteit en mensen die anders zijn te accepteren en respecteren als mens. Deze les paste ook goed bij de 
bijbellessen van de afgelopen week over ‘Wie is mijn naaste?’  

Op 31 mei verzorgde groep 8 de maandsluiting. We speelden een toneelstuk over Jozef; ‘alles wat je droomt’. 
Goed gedaan groep 8! 

Groeten, Juf Esther en juf Suzanne 
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