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Kerst 
Laat ieder het horen, 
dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, 
de Heer van 't heelal. 
De engelen melden, in Efratha's velden, 
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 
    
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven, 
dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der Wereld, halleluja!	

	
Kerstviering  
Op donderdag 20 december hopen we als school samen het kerstfeest te vieren. We beginnen die dag met een 
kerstontbijt in de klassen. De ochtend wordt verder ook in de klas ingevuld. ‘s Middags is er een kerstviering 
waarbij er door het team een kerstmusical wordt opgevoerd in de hal van de school, de liedjes worden daarbij 
gezongen door de leerlingen. Bij deze kerstviering zijn ook ouders/verzorgers van harte welkom. Na afloop is er 
koffie/thee. De kinderen krijgen in de groepen dan wat te drinken en eten. Daarna kan iedereen zijn/haar kinderen 
mee naar huis nemen. De kerstviering begint om 13.30 uur.  
Op vrijdag 21 december hebben alle leerlingen gewoon school. De dag eindigt dan om 15.00 uur.  
Daarna begint de kerstvakantie! 
 
Regio avond LEV-WN scholen 
Op 6 november werd door het bestuur van LEV-WN een regioavond gehouden om na te denken over de nieuwe 
koers van de vereniging. Samen dachten we na en spraken we over wat de verlangens voor onze kinderen zijn, over 
onderwijsvernieuwing en over wat verwacht wordt van LEV scholengroep West Nederland. Fijn dat we met veel 
betrokken ouders en collega’s samen waren. Iedereen heel veel dank voor de positieve betrokkenheid bij onze 
scholen. Tijdens deze avond werd door René Tromp, de bestuurder een avond met een topspreker aangekondigd, 
die in het midden van het land zal worden gehouden.  
De uitnodiging daarvoor zal binnenkort volgen.  

Sinterklaas 
Op dinsdag 4 december krijgen we internationaal bezoek op De Sterrenpracht. Sinterklaas heeft gelukkig 
gelegenheid gevonden om ons toch nog een bezoek te kunnen brengen. Het ziet ernaar uit dat hij een paar van zijn 
helpers mee zal nemen. Fijn dat hij ons ook dit jaar weer in de agenda heeft weten in te plannen. We hopen op een 
gezellig bezoek en zijn benieuwd of het allemaal goed gaat... 

Geloof in 
ontwikkeling



 
Mededelingen vanuit het team 
Groep 6-7a: 
Vanaf de zomervakantie hebben de kinderen van groep 6-7a op donderdag en vrijdag les gehad van juf Tonja 
Eberson. Zij staat voor de groep in verband met het zwangerschapsverlof van juf Elselien van der Sterren.  
Dit zwangerschapsverlof loopt tot de kerstvakantie. 
Vorige week heeft juf Elselien verteld dat ze gaat vertrekken op De Sterrenpracht, omdat ze een baan als leerkracht 
van groep 8 heeft aanvaard op basisschool Het Noorderlicht in Goes. Ze heeft hiervoor gekozen, omdat ze graag 
dichter bij huis wil werken. Om die reden zal juf Elselien niet meer komen werken in groep 6-7a. 
We wensen juf Elselien Gods zegen in haar persoonlijk leven en nieuwe baan op Het Noorderlicht. 
Juf Tonja blijft na de kerstvakantie in groep 6-7a werken op de donderdag en de vrijdag.  
Fijn voor de leerlingen in groep en voor de teamleden op onze school. 
Groep 7-8: 
Juf Suzanne Hoogendoorn heeft vorige week aangegeven één dag minder te willen gaan werken. In overleg is 
besloten om de werkzaamheden binnen groep 7b-8 te stoppen en voor deze dag een andere oplossing te zoeken. 
We hebben juf Tonja bereid gevonden om deze dag op te pakken in de groep. 
Omdat juf Tonja op donderdag en vrijdag in groep 6-7a blijft werken, wordt de werkdag voor groep 7b-8 de 
dinsdag. De andere dagen staat juf Esther voor de groep. 
Na de kerstvakantie zal juf Tonja gaan beginnen in groep 7b-8 op de dinsdag. Tot de kerstvakantie zal juf Esther de 
dinsdagen voor de groep staan, donderdagmiddag komt juf Suzanne voor de laatste keer in de groep. Bedankt juf 
Suzanne voor al het werk in deze groep en juf Tonja wensen we een fijne en leerzame tijd samen met de leerlingen 
in de groep. 
 
Mediapaspoort                                   
Deze maand starten we op school met lessen in mediawijsheid. De lessen hebben alles te maken met media: van 
televisie tot tablet. Omdat kinderen al vanaf jonge leeftijd met media in aanraking komen, zullen de lessen gegeven 
worden in de groepen 1 t/m 7.  
 
Opbouw van de lessen 
De lessen die worden gegeven, bestaan uit 7 thema’s die worden gevolgd. De thema’s zijn: 

1.     Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?) 
2.     Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?) 
3.     Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten) 
4.     Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt) 
5.     Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?) 
6.     Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?) 
7.     Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?) 

De lessen worden zo in het schooljaar gepland, dat alle groepen elke maand een les krijgen. Elk van de thema’s 
wordt ieder jaar behandeld. Bij sommige lessen kunt u ook als gezin meedoen!  

Thuisopdracht 
Soms krijgt uw kind een Thuisopdracht met bijbehorende ouderbrief mee. Wilt 
u de opdracht samen met uw kind maken en hem of haar de Thuisopdracht 
weer meegeven? Dan kan uw kind weer met de volgende les mee reizen! 

Website voor meer informatie 
Kijkt u gerust eens op de website: www.nationaalmediapaspoort.nl.Daar vindt 
u nog meer informatie.  

We wensen uw kind en u heel veel plezier met deze lessen toe. 

Gedragsverwachting van de maand: 
De maand december besteden we op school extra aandacht aan het 
schoonhouden van de WC. Vooral in groep 1/2 zijn de kinderen hier goed mee 
bezig. Elke dag wordt bijgehouden of het lukt om de WC schoon te houden! 
 
 
Agenda Link naar schoolagenda 



4 december       Sinterklaas komt op school 
11 december     spreekuur GGD op school (14.45 uur) 
20 december     Kerstviering  (zie apart bericht in deze Sterrenkijker) 
21 december     Start Kerstvakantie (15.00 uur) 
  7 januari          Sterrenkijker januari 
 
Weekliederen - U vindt deze liederen op de liedlijst  
3 december: ps. 5:2 
10 december: Een lichtje aan de horizon 
17 december: opwekking for kids 48 
7 januari: ps 62:1 
 

Jarigen in december/ (januari) 
11 december       Joab Buijze                     groep 6/7 
14 december       Amy Driessen                 groep 1/2 
18 december       Iris Hamelink                   groep 6/7 
19 december       Jayson Veer                    groep 1/2 
20 december       Jannes Deurwaarder       groep 6/7 
20 december       Sander de Rijke               groep 6/7 
22 december       Kathleen Makkinga          groep 7/8 
22 december       Joop Vinke                       groep 1/2 
23 december       Dennis Harmanny            groep 1/2 
24 december       Vayén Bakker                   groep 1/2 
25 december       juf Suzanne 
28 december       Lieve van Kammen           groep 7/8 
28 december       Koen Koster                     groep 6/7 
6 januari              Fleur Scholter                   groep 6/7 
7 januari              Marit Meesen                   groep 7/8  
 
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst!    
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                         Hart voor alle kinderen 
  

 
 
 



Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
Beste ouders, 
Nog 1 nachtje slapen en dan komt Sint op school. We verheugen ons er 
enorm op. In een gesprek met de kinderen hebben we de werkjes bedacht. 
Omdat we in de huishoek een stal gingen maken, hebben de kinderen 
bedacht dat het dan leuk is om paardenmaskers te maken. Ze zijn erg mooi 
geworden. Van duplo maakten we een stoomboot, we maakten mutsen 
voor het sinterklaasfeest en we hebben een schoen gemaakt die we 
kunnen gebruiken om onze pepernoten morgen in te bewaren.  
Samen met de kinderen van groep 6-7 hebben we pepernoten gebakken. 
Dit was erg leuk en ze smaakten heerlijk!  

Na het sinterklaasthema zullen we gelijk doorgaan met kerst. We werken 
hierover tot aan de kerstvakantie. Ook de Bijbelverhalen zullen dan gaan 
over de geboorte van Jezus. Deze week vertellen we nog over het volk Israël in de woestijn:  

IN DE WOESTIJN 
Dag 1 Mara en Elim 
Exodus 15: 22 – 16: 31 
Dag 2 Bij de berg Sinai 
Exodus 19 
Dag 3 Het gouden kalf 
Exodus 32 
 
JEZUS IS GEBOREN 
Dag 1 De engel bij Zacharias 
Lucas 1: 5 - 25, 57 - 65 
Dag 2 De engel bij Maria 
Lucas 1: 26 - 56 
Dag 3 Jezus wordt geboren 
Lucas 2: 1 – 7 
 
FEEST 
Dag 1 De herders 
Lucas 2: 8 – 21 
Dag 2 Simeon en Hanna 
Lucas 2: 22 – 40 
Dag 3 De magiërs uit het Oosten 
Matteüs 2: 1 - 12 
 
Wij feliciteren Dann met z’n 5e verjaardag. Ook nemen we deze maand afscheid van juf Tamara en we heetten juf 
Lianne weer welkom in groep 1/2. Na de kerstvakantie komt zij weer terug van haar zwangerschapsverlof. Bedankt 
juf Tamara voor je inzet deze periode.  
 

Wij gebruiken regelmatig wc-rollen om mee te knutselen. Helaas beginnen deze een beetje op te raken. Mocht u 
thuis nog lege wc-rolletjes hebben dan kunt u die bij ons inleveren. We kunnen ze goed gebruiken! 

Groetjes van de kleuterjuffen 

 
 
Groep 3/4a 
En toen was het weer december. De kinderen zijn druk bezig geweest met het sparen en ruilen van de Piet en Sint 
plaatjes. Vorige week kregen ze een Sint lees-plankje en konden ze alle plaatjes bij het goede woord leggen. Ook 
hadden de pieten deze week een verrassing op school gebracht en kunnen we elke dag werken in ons 



sinterklaasboekje. Elke dag strepen we af hoeveel nachten het nog duurt voor de Sint op school komt.  
Groep 3: de kinderen hebben vorige week weer de nieuwe woordjes van kern 5 mee naar huis gekregen. Vergeet u 
niet te lezen met uw kind?? Ze moeten zeker 20 woordjes kunnen lezen in 1 minuut. Als u het blad kwijt bent of uw 
kind is het vergeten mee te nemen, kom gerust om een ander blad.  Ook op school oefenen we  op snelheid, maar 
ook met kleine verhaaltjes. Voor- koor -door!! Eerst leest u voor, dan samen met uw kind en dan nog een keer 
alleen. Met rekenen leren we de getallen van 1-100 kennen. We leren de getallen ook op de goede volgorde te 
zetten. 
Groep 4: we zijn begonnen met het oefenen van de tafels. De tafel van 5 moet aan het eind van de week opgezegd 
worden. De tafel wordt door elkaar heen gevraagd en je moet dan ook snel antwoord kunnen geven. Dan pas kan je 
zeggen dat je de tafel geautomatiseerd hebt. Volgende week beginnen we ook al met de tafel van 4, daarna volgt 
de tafel van 3. 
De Bijbelverhalen gaan deze week nog over het Oude Testament. Het lied dat we leren is:Pzzzalm 4 kidz 
65.Daarna beginnen we met de verhalen rondom de geboorte van Jezus. We beginnen deze week ook met het 
oefenen van de kerstliedjes. We wensen u allemaal veel plezier met het Sinterklaasfeest 
Juf Suzanne, juf Ella, juf Aafke 
 
Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
In groep 4b/5 werken we aan veel dingen. Hier volgen nu een aantal aandachtspunten bedoeld om u als 
ouders/verzorgers bij het dagelijks gebeuren rondom uw kind te betrekken. 
Iedere dag wordt er rondom en vanuit de Bijbel gewerkt. De laatste weken hoorden we de vertellingen rondom het 
volk Israël in Egypte. De komende periode zal in het teken van kerst staan. U kunt de vertellingen volgen via 
bijgaande link: www.bijbelonderwijs.nl   Wanneer u in het oudergedeelte groep 5 op zoekt, dan kunt u samen met 
uw kind nog eens de bijbellessen volgen. Bijna iedere week krijgt uw kind op vrijdag ook een verwerkingsblad mee 
naar huis. Ook goed om samen eens naar te kijken. 
Met rekenen werkt groep 4 volop aan de tafels. (Groep 5 doet trouwens ook lekker mee) We oefenen de tafels van 
2 t/m 5 iedere dag met oefenbladen. De gemaakte bladen worden mee naar huis gegeven. Ook thuis kan uw kind 
oefenen via de volgende link: www.tafelsoefenen.nl. Van harte aanbevolen. 
Begrijpend lezen oefenen we 1x per week m.b.v. de methode Nieuwsbegrip. Vanuit de wekelijkse actualiteit leren 
we hoe je teksten goed kunt begrijpen. Ook hiervoor neemt uw kind iedere week werkbladen mee naar huis. Leuk 
om eens over door te praten. 
De Aardrijkskunde en Geschiedenisthema’s worden in de klas intensief besproken en uitgelegd, waarbij ik de 
insteek neem om dit zeer praktisch te doen. Soms is de stof voor groep 4 pittig. Hier houd ik uiteraard rekening 
mee in verwerking, toetsing en beoordeling. Voor groep 4 wordt de normering aangepast. We verheugen ons op de 
uitstap naar het akkerbouwbedrijf van de fam. Dekker. Wilt u helpen met vervoer dan graag opgeven. Er komt ook 
nog eens een open dag voor de tuinbouw. Hiervoor bent u welkom in de kas. Wanneer dit gebeurt krijgt u een 
seintje. Het is dan wel op een zaterdag. 
Met veel plezier kijken we terug op het project 100 jaar orgel. Hierbij een aantal foto’s van dit evenement. 

 



 
Tenslotte: 
Wanneer u vragen heeft over school, uw kind enz. aarzel dan 
niet om contact op te nemen met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Dolf Spakman. 
 
 
 
 

 
Groep 6/7a 
We zitten in de feestmaand december. We kijken uit naar het Sinterklaasfeest op 4 en 5 december en naar Kerst! 
Ondertussen wordt er hard gewerkt, hebben we mooie gesprekken en beleven we van alles!  
 
Op 16 november hadden we een superleuke dropping! Iedereen was erbij! We hadden een beetje mist onderweg! 
Dat maakte het wat spannender. Na afloop was er lekkere chocomelk en iets lekkers om te eten! Bedankt moeders 
die dat geregeld hebben!  
En bedankt alle ouders die gereden of/en meegelopen hebben!!  
We hebben prachtige Japanse notans gemaakt (groep 7 moet ze nog afmaken). Ook maakten we met waskrijt 
mooie portretten van allerlei kleuren pieten.  
Alle leerlingen van groep 7 zijn geïnstalleerd als Jeugdnatuurwacht. Ze kregen interessante informatie over uilen en 
mochten zelfs een uil op hun hand vasthouden! 
Juf Tonja heeft het aardrijkskunde thema De stad afgerond. Het nieuwe thema is Opkomst van het christendom 
(geschiedenis). 
Juf Rianne werkt nog aan het geschiedenis thema Romeinse Rijk. De toets was afgelopen week! Goede 
resultaten!! We werken vandaag nog 1x aan de opdrachten en daarna starten we met een nieuw natuurthema.  
Ster van de week waren Jop, Simon en Merijn. De nieuwe ster is Lauryn.  
De Bijbelverhalen gingen over profeten. Komende weken gaat het over de eerste gemeente en het Kerstevangelie. 
Deze komende weken leren we Psalm 5:2, Een lichtje aan de horizon en Kerstlied kids 48 Heel gewoon. 
 
Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep: 
Groep 6 
*Rekenen: We oefenen verder met breuken, vermenigvuldigen (5 x 27 en 18 x 50 ombouwen tot 9 x 50) leren 
staaf- en cirkelgrafieken te tekenen en te interpreteren. 
 *Spelling: We ronden blok 4 af. In blok 5 oefenen we verder het schrijven van de persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd en de verleden tijd van zwakke werkwoorden waarvan de ik-vorm niet eindigt op t of d  
(knip - knipte). Ook leren we woorden die eindigen op -heid.  
*Taal: We oefenen met het schrijven van een tekst waarin we iets uitleggen of iemand proberen over te halen. We 
leren het voltooid deelwoord en iets duidelijk te beschrijven. We herhalen het vinden van de persoonsvorm en het 
gebruiken van voegwoorden. 
*Topo: we hebben de toets van Groningen en Drenthe gehad! De resultaten waren verschillend! Het is fijn om te 
zien dat kinderen voor de topo leren! Het is ook echt belangrijk om dit goed van tevoren te leren. We zijn nu bezig 
geweest met de topo van Flevoland en Utrecht. Deze week is de toets.  
*Engels: Het thema van unit 3 is ‘Just in time’ (net op tijd). We leren hoe je vraagt hoe laat het is en de tijden van 
de dag en de dagen van de week benoemen. 
 
 
 
 
Groep 7 
*Rekenen: We gaan verder met kolomsgewijs vermenigvuldigen (veelvouden van happen van 10x) we leren meer 
over procenten en het gemiddelde berekenen. 
*Spelling: We ronden blok 4 af. We blijven oefenen met het schrijven met werkwoorden. Het accent ligt op de 



persoonsvorm verleden tijd van sterke werkwoorden. In blok 5 oefenen we ook met woorden op -isch en meervoud 
op -en.  
*Taal: We oefenen met korte en duidelijke zinnen maken. We leren het bijvoeglijk naamwoord herkennen en van 
een werkwoord een bijvoeglijk naamwoord maken. We herhalen het vinden van het gezegde en het oefenen met 
de volgorde van de zinsdelen. 
*Topo: De toets van de Alpen hebben we gehad. De resultaten waren verschillend. We zijn nu bezig geweest met 
de topo van Frankrijk. Deze week hebben we de toets.  
*Engels: Het thema van unit 3 is ‘Just in time’ (net op tijd). De lessen gaan over data en tijden, leren klokkijken en 
afspraken maken. Ook komen de dagindeling en vaste activiteiten gedurende de dag aan bod. 
 
Tip: 
Op de website van De Sterrenpracht is het huiswerk te vinden onder Onze leerlingen - groep 6/7 - huiswerk. 
 
Hartelijke groeten, juf Rianne en juf Tonja 
 
Groep 7b/ 8 
Morgen sinterklaasfeest! We hopen op prachtige surprises en leuke gedichten! 
Daarnaast leven we toe naar het kerstfeest, wat we op donderdag 20 december met de groepen 1 t/m 8 en 
ouders/verzorgers hopen te vieren. We besteden er in de bijbelvertellingen aandacht aan en we gaan de liederen 
oefenen voor de viering. Afgelopen weken gingen de bijbelvertellingen over Daniel met als thema: ‘Kinderen van 
God mogen stralen als sterren, ook wanneer er moeilijke tijden komen’. 
Ook het gewone werk gaat door, zo hebben we weer een thema af, ‘De Romeinen’. Er is goed gewerkt aan de 
opdrachten die bij dit thema gekozen konden worden. We zijn begonnen met een nieuw thema, ‘Water’, wat gaat 
over de watersnoodramp en orkanen.   
De komende 2 maanden hebben de kinderen van groep 7b/8 de tijd om een werkstuk te maken, dat moet gaan 
over een land. Uitleg is mee naar huis gegeven. 
Voor Engels is het inmiddels mogelijk om op twee digitale manieren te oefenen. Voor beide programma’s heeft 
iedereen een inlog. Elke week moeten de leerlingen twee opdrachten maken in Holmwoods (een luister en een 
leesopdracht. Daarnaast is er het programma oxford owl https://www.oxfordowl.co.uk waar kinderen zelf boeken 
kunnen lezen en in het Engels voorgelezen worden.   
Op donderdag 10 januari (19.30 uur) wordt er een ouderavond gehouden voor de ouders/ verzorgers van groep 8 
(en 7). Er wordt dan informatie gegeven over het voortgezet onderwijs. Elk jaar veranderen de middelbare scholen 
hun programma weer, dus er altijd weer wel iets nieuws te horen. Verder wordt er ook uitleg gegeven over de 
citotoets en de advisering.  
Groeten, Juf Esther 
 
De Sterrenpracht 
Karel Doormanlaan 2     4571 TV  Axel        T 0115 – 56 22 56      E gbsdesterrenpracht@levwn.nl     W  www.gbsdesterrenpracht.nl  

Onze kernwaarden:     Ontwikkeling   Liefde   Samenwerking   Transparantie   Inspiratie 
 

 
 

Binnen LEV-WN geven wij onderwijs met de Bijbel als basis op 25 basisscholen in het westen van ons land.  
We hebben hart voor alle kinderen en Geloven in Ontwikkeling! 

 


