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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Voorjaar!  
Vandaag zijn we weer begonnen na hopelijk voor iedereen een fijne en ontspannen voorjaarsvakantie. Wat mooi om 
te zien hoe de lente begint. Dit jaar nog vroeger dan we gewend zijn. We zien daarin Gods trouwe zorg voor ons. 
In de natuur mogen we zijn grootheid zien. Groot is Zijn trouw!  
 

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 
Zon maan en sterren in hemelse baan 

Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid, 
Uw grote trouw die zal blijven bestaan. 

 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 
 
Hier mogen we woensdag in de kerkdiensten tijdens de Biddag bij stil staan. We mogen ook dan weer onze vragen bij 
God neerleggen en hem samen bidden om Zijn zegen.  
 
Geen staking op 15 maart 
Op 15 maart is er door de bonden weer een landelijke stakingsactie aangekondigd. Er zijn geen teamleden die hebben 
aangegeven hieraan mee te doen. Voor De Sterrenpracht zal deze dag dus een normale schooldag zijn.  
 
Bezoek van de centrale directie op woensdag 20 maart  
De centrale directie van LEV-WN brengt woensdag 20 maart een schoolbezoek. Zij zullen spreken met medewerkers, 
ouders en leerlingen. ‘s Middags wordt het schoolbezoek besproken en staat er een workshop voor het team gepland. 
 
Open morgen 
Donderdag 21 maart is er weer een open morgen voor nieuwe ouders, die met hun 3-jarige peuter van harte welkom 
zijn op school. Als u zelf een volgend kind wil aanmelden, dan kunt u een inschrijfformulier bij de administratie halen.  
Fijn als u tijdig aanmeldt, dan kunnen we samen de start van uw kind goed voorbereiden! De laatste maanden 
merken we een groeiende belangstelling van nieuwe ouders, we zijn dankbaar voor die ontwikkeling.  
Dat maakt dat de school blijft groeien; fijn dat ouders onze ambassadeurs zijn en met het team werken aan een sterke 
school met een duidelijke christelijke identiteit! 
Bij deze Sterrenkijker sturen we een uitnodiging mee voor deze open morgen, nodigt u gerust belangstellende ouders 
uit om te komen op onze open morgen van 21 maart! 
 
 
 
 

Geloof in 
ontwikkeling



Nieuwe leerlingen 
Ook in februari zijn er weer nieuwe leerlingen op De Sterrenpracht gestart. In groep 1 kwamen Matteo Voerman, 
Linde Hamelink en Emma Bakker erbij.  Na de voorjaarsvakantie mochten we  Elise Deij (groep 5), Iris Verhelst (groep 
3) en Lynn Verolme (groep 1) verwelkomen. In maart start  ook nog Gijs de Putter in groep 1.  
We hopen dat jullie een hele fijne tijd bij ons op school krijgen! 
 
Agenda 
11- 22 maart        In deze twee weken wordt er in elke groep weer een les gegeven uit Wonderlijk gemaakt. 
                              Link naar de ouderbrochure 
13 maart               Biddag 
19 maart               Bezoek groep 8 aan Lodewijkcollege 
20 maart               Werkbezoek directie LEV-WN aan De Sterrenpracht 
21 maart               Open morgen voor nieuwe ouders 
                             Kangoeroewedstrijd 
27 maart               Bezoek ZOO Antwerpen leerlingen groep 7(jeugdnatuurwacht) 
28 maart               Klasse lunch groep 7b/8 
29 maart               Voetbaltoernooi Utrecht groep (7)/8 
1 april                   Sterrenkijker april 
 
Weekliederen U vindt deze liederen op de liedlijst  
11 maart     opwekking 136 
18 maart     psalm 127:1 
25 maart     psalmen van nu 119 
1 april          psalm 95:1 
 
Jarigen in maart 
12 maart           Femke de Haan                        groep 1/2 
16 maart           Nora Riemens                          groep 4/5 
19 maart           Milan de Reu                           groep 6/7 
22 maart           Denise Zegers                         groep 6/7 
26 maart           Nanne den Deurwaarder         groep 7/8 
27 maart           meester Dolf 
31 maart           Mathijs Hamelink                    groep 3/4 
 
Kangoeroewedstrijd 
Ook dit jaar doen we op De Sterrenpracht weer  
mee met de grootste en leukste reken- en 
wiskundewedstrijd van Nederland:  
De Kangoeroewedstrijd!  
Deze wordt gehouden op school,  
op donderdag 21 maart 2019, tijdens de rekenlessen. 
Bijna alle kinderen uit groep 3-8 doen hieraan mee! Leerlingen kunnen kiezen of ze alleen of met z’n tweeën mee 
willen doen.  Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, 
een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welk?  
De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen? 
            
Met vriendelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                       Hart voor alle kinderen 
 
 
 
  
 



Algemeen 
Informatie van het leerlingenvervoer 
Omdat De Sterrenpracht een streekschool is komen er ook leerlingen uit andere plaatsen naar onze school toe.  
De kinderen uit Hoek, Terneuzen en Zaamslag worden elke dag met de bus van en naar school vervoerd. Alle ouders 
(dus ook de ouders uit Axel) betalen een bijdrage aan het leerlingenvervoer. Zo dragen wij allemaal zorg dat deze 
school nog lang blijft bestaan. En dat onze kinderen het Evangelie van onze God te horen krijgen. 
 
In de loop van deze maand kunt u de factuur over 2019 verwachten. Deze factuur ontvangt u via school. Voor 2019 is 
het bedrag vastgesteld op € 250,00. Dit betekent een kleine verhoging van €10. Oorzaak hiervan is de btw-verhoging 
per 1 januari die van 6% naar 9% is verhoogd. Om u een idee te geven staan hieronder de abonnementsprijzen voor 
2019 vermeld. Laten we met zijn allen zorg blijven dragen voor de bekostiging hiervan en de mogelijkheid tot het 
volgen van goed Christelijk onderwijs voor onze kinderen. 
 
Abonnementsprijzen 2019: 
Hoek – Axel  €859,83 
Terneuzen – Axel €579,82 
Zaamslag – Axel €450 (reizen op saldo) 
 
Heeft u nog vragen/opmerkingen over het leerlingenvervoer? Neem dan contact op met iemand van de commissie.  
Ons e-mail adres is desterrenprachtslv@levwn.nl of telefonisch: 0115-795116 
 
Met vriendelijke groet, 
Frank van Veen 
Sandra Tuin 
Alita Deurwaarder 
Tiny van Doeselaar 
Manja Dieleman 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
De maand februari is voorbij gevlogen. We hebben een fantastisch thema achter de rug. Het thema Brandweer was 
een succes. De kinderen hebben heel veel geleerd, zelf mogen ervaren om een echte brandweerman te zijn en een 
brandweerman maandsluiting als afsluiting van het thema.  
 
Ook hebben wij fijne rapportgesprekken gehad met de ouders/verzorgers, bedankt voor uw komst en de gesprekken. 
 
Deze maand gaan we werken met het thema Zintuigen. Elke week behandelen we een andere zintuig, om het zo 
duidelijk mogelijk aan te bieden voor de kinderen.  
 
We gaan ook weer een les geven uit Wonderlijk gemaakt, tegen de tijd dat we de les gaan geven zult u hierover meer 
informatie ontvangen via Parro.  
 
Aankomende maand zijn er ook verschillende activiteiten, die we hieronder zullen beschrijven.  
Bij sommige activiteiten is jullie hulp hard nodig!  
 
Donderdag 21 maart mogen we ’s middags op bezoek naar de lammetjes bij de familie Riemens. Dit sluit mooi aan 
bij ons thema, er zal genoeg te zien zijn, te ruiken, te voelen en te horen.  
We willen graag rond kwart voor 1 vertrekken zodat we daar rond 1uur zijn.  
Wie zou er mee willen en kunnen rijden?  
Wilt u dit doorgeven aan juf Mathilde, juf Anne of juf Lianne.  
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen deze dag hun laarzen aanhebben of schoenen die vies mogen worden.  
 
Donderdag 4 april hebben we een ’s ochtends een voorstelling vanuit het cultuurmenu: Minimax! 
’s Middags gaan we de WALK FOR WATER loop doen. Hiervoor kunnen we ook de hulp voor ouders gebruiken. Hier 
volgt meer informatie over.  
 



Vrijdag 12 april is het tijd voor de Koningsspelen! Hier volgt ook nog meer informatie over, maar zet het alvast in uw 
agenda!  
 
Afgelopen maand is groep 1 weer wat gegroeid. Matteo, Linde, Emma en Lynn zijn vier jaar geworden. Van harte 
gefeliciteerd en we hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school hebben!  
 
Ook zijn uit groep 1-2 Gijs, Lieke en Lisa jarig geweest! Nog van harte gefeliciteerd en bedankt voor de overheerlijke 
traktaties!!  
 
Groetjes van de kleuterjuffen!  
 
Groep 3/4a 
Het is alweer even geleden dat we via de Sterrenkijker contact hebben gehad, maar als er iets belangrijks is hebben 
we nu Parro. Hopelijk vindt u het leuk om zo af en toe een foto van de groep of uw kind voorbij te zien komen. Wij 
vinden het zelf heel goed werken.  
We hebben de vorige weken met TOM alles over het weer geleerd. Hoe ontstaan wolken, welke klimaten hebben we 
in de wereld enz. enz. Na de voorjaarsvakantie gaan we werken over voeding.  
Na de  vakantie komt er ook een nieuw meisje in onze groep. Ze komt uit Hoek en ze heet Iris Verhelst. Welkom Iris , 
we wensen  jou  een fijne tijd toe op onze school. 
 
Groep 3: we zijn belangrijke handigheidjes aan het leren bij rekenen om zo snel mogelijk + en – sommen te kunnen 
maken. Wie zijn de vriendjes van 10 en wat is een (bijna)verdwijnsom?? Wat is een +1  en +2 som en wat is een vijf 
som??? Als u het vraagt aan uw kind, dan weten ze dat vast wel te vertellen. Met lezen zijn we al in kern 8 bezig en 
leren we verkleinwoordjes en woorden met de sch, ng en nk. We oefenen elke dag met de woordjes van kern 8, we 
hebben ze ook weer mee naar huis gekregen. Het worden er steeds meer en ook steeds moeilijker dus graag ook 
thuis oefenen met de kinderen die dat nog hard nodig hebben. 
Groep 4: oefent met rekenen nog steeds veel met de tafels. De tafel van 1-5 kennen we nu best al wel goed en de 
tafel van 8 hebben de meeste kinderen ook al opgezegd. Vanaf nu zijn we bezig met de tafel van 6! Wilt u die met uw 
zoon/dochter nog eens extra oefenen. Ook op internet zijn er veel oefeningen voor de tafels. Met taal hebben we net 
woorden leren schrijven met een verkleinwoordje er achter. Nu gaan we leren om woorden waarbij je achteraan het 
woordje “ u “hoort een “e “te schrijven. (zwarte,  mieren, kleine) 
 
We zouden nog wel met een paar groepjes willen groepslezen. Als er moeders/vaders, opa’s of oma’s zijn die met 
ons willen lezen dan graag. U kunt zelf zeggen welke dag u het beste uitkomt. Op dinsdag, woensdag , donderdag of 
vrijdag!! Steeds van ongeveer kwart voor 9 tot kwart over 9, half 10. Ik hoor wel of er vrijwilligers zijn We hebben 
deze week ps. 111: 6 geleerd en na de vakantie gaan we opwekking 136 leren. De verhalen die we na de vakantie 
gaan vertellen gaan over Simson en daarna vertellen we uit het Nieuwe Testament en beginnen dan met de 
twaalfjarige Jezus in de tempel. 
 
Groetjes  van juf Ella,  juf Suzanne en juf Aafke 
 
Groep 4b/5 
Dag Allemaal, 
Na de voorjaarsvakantie zijn we weer fris van start gegaan. 
Kort voor de voorjaarsvakantie zijn we met de bijbelvertellingen begonnen over het werk van Jezus op aarde. 
(de hoofdstukken 20 en 21 uit Levend Water.) U kunt hier thuis ook kennis van nemen door de website te bezoeken 
die er bij hoort. (www.bijbelonderwijs.nl  en dan zoeken bij groep 5) 
Het valt op dat de memootjes bij de overhoringen vaak minder gekend worden. Wilt u uw kind thuis helpen deze te 
leren? Bijvoorbeeld door ze samen een aantal keren hardop uit te spreken. 
Met rekenen hebben we de actie weken van de keersommen. Iedere dag oefenen we om stickers te verdienen op 
onze tafelkaart. U kunt ook thuis oefenen door bijvoorbeeld de website www.tafelsoefenen.nl te bezoeken. 
Met ons thema zijn we bezig met de afronding van de industriële revolutie. Ik wil n.a.v. dit thema het industrieel 
museum in Sas van Gent te bezoeken. Hier hoort u z.s.m. meer van. 
Het nieuwe thema zal gaan over vervoer. 
Omdat de leerstof gaande weg pittiger wordt, zullen er voor groep 4 geen verplichte toetsen meer afgenomen 
worden voor de thema’s. Zijn er kinderen die toch de toets willen doen, dan mag het wel, maar het hoeft niet. 
De toetsen voor Levend Water gaan wel gewoon door (als regel om de 14 dagen) 



In de groep hebben we Elise Deij mogen verwelkomen. Zij komt het meiden team in groep 5 versterken. Elise en haar 
ouders heten we dan ook van harte welkom bij ons op school. 
 
Verder kijk ik terug op mooie oudergesprekken n.a.v. de uitgereikte rapporten. Het is mooi om te merken dat er zo 
een goede samenwerking is tussen school en ouders. Mocht u daarom iets op te merken hebben, vragen hebben enz. 
aarzel dan niet om contact op te nemen met ondergetekende. 
Tot zo ver deze keer. 
Vriendelijke groeten, Dolf Spakman 
 
Groep 6/7a 
We hebben hopelijk allemaal genoten van een welverdiende vakantie!  
De maanden januari en februari hebben we zo hard gewerkt. Veel Cito-toetsen en gewone toetsen. Ook nog huiswerk 
tussendoor… jaa het was hard werken.  
 
Voor de vakantie heeft iedereen zijn rapport gekregen! Iedereen had zijn/haar best gedaan voor een mooi rapport!  
Fijn dat we ook fijne gesprekken konden hebben met jullie, als ouders/verzorgers, over de ontwikkeling van jullie 
kinderen.  
 
De komende maanden staat er ook weer genoeg op de planning. Voor u alvast een paar dingen op een rijtje:  

• Dinsdagmiddag 26 maart: bioscoopmiddag 
• Woensdagmiddag 27 maart: groep 7: Dierentuin in Antwerpen, met de Jeugdnatuurwacht.  
• Donderdag 21 maart: Kangoeroewedstrijd in de klas 
• woensdag 3 april: grote rekendag 
• donderdag 4 april: groep 7: verkeersexamen 
• vrijdag 5 april: maandsluiting van onze groep 
• woensdag 10 april: verjaardag juf Rianne 
• vrijdag 12 april: Koningsspelen 

 
We hebben een paar weken geleden een gastles gehad. Een meneer kwam ons dingen vertellen over de nieuwe 
Tractaatweg. Daarna moesten we een opdracht maken: vervoer over 100 jaar.  
We hebben toen van alles bedacht en getekend! Je kon een prijs winnen: met de hele klas naar de bioscoop! We 
hebben ons best gedaan maar de hoofdprijs ging naar een groepje in groep 7 / 8. Wij kregen zelf allemaal een 
tijdschrift en een cadeautje.  
Omdat de juf vindt dat wij ook hard gewerkt hebben, doen wij een bioscoopmiddag in de klas. Film kijken met wat 
lekkers. Je mag deze middag ook best “chille” kleren aandoen, bv pyjama etc.  
 
Tijdens de lessen kunstzinnige oriëntatie hebben we met drama tableaus geoefend. Dat is dat je iets uitbeeldt als een 
schilderij. Dus je neemt 1 houding aan en dan moet de andere kunnen raden wat of wie jij uitbeeldt.  
Met houtskool hebben we een tekening over Regen in de stad gemaakt. Dat was best lastig. Daarna zijn we aan het 
figuurzagen gegaan. We hebben een dier uitgezaagd en daarna mooi geverfd. Ook maken we er op papier een 
passende achtergrond bij. Iedereen heeft er met veel enthousiasme aan gewerkt! 
Met de kanjertraining hebben we de petten nogmaals besproken. We hebben gekeken welk gedrag het beste bij ons 
zelf past en deden we 2 spelletjes.  
 
We gaan weer een les geven uit Wonderlijk gemaakt. Het thema is Lichaamstaal als wapen. We leren onder andere 
om zekere en onzekere lichaamstaal te benoemen en zetten verschillende manieren om kwaadheid te uiten op een 
rijtje. 
 
Juf Tonja heeft het thema Steden en kruistochten afgemaakt. We werken nu over het natuurthema Erin en eruit. Het 
gaat onder andere over de spijsvertering, de bloedsomloop en het afval uit ons lichaam. 
Juf Rianne heeft het aardrijkskunde thema energie afgerond. We hebben elektriciteit, kernenergie en duurzame 
energie besproken. Ook kwamen fossiele brandstoffen voorbij. We hebben in de klas de oefentoets gemaakt en die 
was zo goed gemaakt dat de juf een keer zei dat we niet hoefde te leren, dus er komt geen toets meer van dit thema.  
Na de vakantie starten we met het natuurthema: energie.  
 
De sterren van de week waren: Floris en Joel. Nu is Debora onze ster!  
Tijdens de Bijbelverhalen vertellen we verhalen rond thema’s. De komende weken zijn de thema’s: God en ik,  ik en 



de ander: samen is veel leuker en ik en de ander: vriendschap.  
Deze komende weken leren we opwekking 136, Psalm 127:1, Psalmen van nu 119 en Psalm 95:1.  
 
 
Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep: 
 
Groep 6 
*Rekenen:  We oefenen verder met aftrekken onder elkaar. We leren getallen delen door een breuk, bijvoorbeeld ik 
heb 100 boeken. Hoeveel is ¼ deel?  100:4 = 25.  
Keersommen en delen door een 10, 100 of 1000 tal. We kijken hoeveel blokjes een bouwsel heeft.  
 *Spelling: In blok 7 oefenen we verder met het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en de 
verleden tijd van zwakke werkwoorden waarvan de ik-vorm eindigt op t of d (raad - raadde). Ook leren we woorden 
waar je -tie schrijft, maar je hoort -sie of tsie en we leren samengestelde woorden te schrijven.  
*Taal: Deze week werken we aan de laatste lessen van thema 6: speluitleg, leenwoorden en telwoorden.  
*Topo: we zijn bezig met de topo van Noord-Holland.  
*Engels: We gaan unit 4 afronden en starten met unit 5 met het thema school.  
 
Groep 7 
*Rekenen: We leren grote deelsommen uit te rekenen. Optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken. 
Keersommen met grote getallen. Kommagetallen afronden op een heel getal.                                     
*Spelling: In blok 7 oefenen we met leenwoorden uit het Engels, moeilijke verkleinwoorden en het voltooid 
deelwoord schrijven. 
*Taal: Deze week werken we aan de laatste lessen van thema 6: verslagen, interview, leestekens en bijvoeglijk 
naamwoord.  
*Topo: We zijn bezig met de topo van Oost-Europa.  
*Engels: We gaan unit 4 afronden en starten met unit 5 met het thema school.  
 
Hartelijke groeten, 
juf Tonja en juf Rianne 
 
 
Groep 7b/ 8 
Wat hebben we genoten van het mooie weer voor de vakantie. Bijna elke middagpauze gingen we naar het veldje om 
lekker met elkaar te voetballen. We hebben dan ook zin in de toernooien waar we in maart en in april aan mee doen! 
Er is met alle ouders en leerlingen een advies-/ rapportgesprek geweest, ik kijk terug op fijne gesprekken. Het zou fijn 
zijn wanneer, indien mogelijk, deze week de aanmeldingsformulieren voor de middelbare school weer op school 
ingeleverd worden. 

Er staan de komende weken weer wat bijzondere activiteiten op het programma:  

19 maart brengt groep 8 een bezoek aan het Lodewijkcollege. We gaan daar met de bus heen (12.00 uur) Omdat we 
pas na 15.00 uur terug zullen zijn moeten alle kinderen uit Zaamslag op de fiets komen, omdat ze niet met de 
schoolbus terug naar huis kunnen. De kinderen uit Terneuzen kunnen bij het Lodewijkcollege (locatie Oude Vaart) om 
15.00 uur opgehaald worden.  

20 maart is het boomfeestdag voor groep 8. Wat we precies die dag gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Info 
volgt, zodra er meer bekend is.  

21 maart doen bijna alle kinderen uit onze groep mee met de Kangoeroewedstijd! Zie bericht vooraan in deze 
Sterrenkijker. 

27 maart gaan de jeugdnatuurwachters van groep 7 naar de ZOO in Antwerpen. Hierover is een brief mee naar huis 
gegeven. Opgavebriefjes graag uiterlijk 13 maart retour. 

28 maart hebben we de Klasse lunch voor heel de groep!  We krijgen dan op school een heerlijke, gezonde lunch 
aangeboden. De kinderen hoeven dus die dag geen lunch mee te nemen!  



29 maart gaan we naar Utrecht voor het LEV-WN- voetbaltoernooi. Er zijn voldoende ouders die met ons van en naar 
Kapelle rijden waar we op de bus stappen, bedankt! Binnenkort krijgt u nog een e-mail met alle laatste informatie.   

In april gaan we weer voetballen, nu op het veld. Er is een jongens- en een meisjesteam. Ook daarover volgt nog een  
e-mail met informatie voor de kinderen die zich hebben opgegeven.  

De bijbelvertellingen gingen de laatste weken en ook deze week over ‘de Bergrede’, met als thema: Bouw je huis op 
Jezus de rots! Daarna wordt er verteld uit het Bijbelboek Openbaringen, bijzondere verhalen die altijd veel vragen en 
opmerkingen oproepen. 
Na de 80-jarige oorlog beginnen we deze week met een nieuw thema begonnen; ‘de wereldoorlogen, een interessant 
thema, waarbij het gaat over WO I, WO II en de crisistijd.  
In de weken na de voorjaarsvakantie wordt er weer een les gegeven uit Wonderlijk gemaakt. Deze keer gaat die les 
over seksueel misbruik.  

Groeten, Juf Esther en juf Tonja 

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! 

 


