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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Pasen 
Als we buiten om ons heen kijken zien we dat het voorjaar begonnen is. Het nieuwe leven is niet te stuiten; 
bloemen komen tevoorschijn, bomen en struiken botten uit en de zon is gelukkig ook veel te zien.  
In deze prachtige tijd staan we stil bij het lijden en sterven van onze Redder en Zaligmaker. Stil worden we in de 
week voor Pasen als we met elkaar nadenken over de gevangenneming, de verhoren, de mishandelingen, de 
kruisiging en het sterven van Jezus. Maar het blijft niet stil!  
Ook dan mogen we met elkaar spreken over nieuw leven en elkaar bemoedigen: “De Heer is waarlijk opgestaan”.  
 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 

zo zwaar moest lijden. 
 
Dit jaar vieren we Pasen in de klassen. Het Pinksterfeest vieren we met ouders en belangstellenden op school. 
(meer daarover binnenkort)  
 
150 leerlingen! 
Ook in de maand april mogen we weer vier nieuwe leerlingen ontvangen in groep 1. Dan zitten er inmiddels meer 
dan 150 leerlingen op De Sterrenpracht! Dit schooljaar zijn er al 25 leerlingen ingestroomd, een aantal waar we 
dankbaar voor zijn! Fijn dat zoveel nieuwe ouders de keuze maken voor ons onderwijs en  onze identiteit.  
 
Expeditie 
In het afgelopen schooljaar zijn er vanuit onze vereniging LEV-WN verschillende bijeenkomsten voor ouders en voor 
leerkrachten gehouden om na te denken over de toekomst van ons onderwijs. De afgelopen tijd hebben we daar op 
school met de leerkrachten over doorgesproken. In de MR worden binnenkort de eerste schetsen van ons expeditie 
plan besproken. Hoofdlijn in deze ontwikkelingen is dat we voor de komende jaren een stip op de horizon hebben 
gezet om ons naar toe te ontwikkelen.  

• We ontwikkelen ons van leerstofgericht naar veel meer kindgericht onderwijs. Niet de methode, maar de 
(meer gepersonaliseerde) ontwikkeling van het kind staat dan centraal.  

• In onze organisatie gaan we de mogelijkheid ontwikkelen voor kinderen om zich meer te ontwikkelen in hun 
eigen talent / belangstellingsgebied. (Mogelijke onderwerpen zijn dan  bijv. kunst, techniek, tuinieren, 
koken, onderzoeken en ontwerpen, programmeren, e.d.)  

• We verrijken onze lessen met coöperatieve (samenwerkend) structuren. Door samenwerkend leren willen 
we de kinderen nog meer actief betrekken bij de lessen.  

Het is onze wens om deze ‘stip op de horizon’  de komende jaren aandacht te geven in onze schoolontwikkeling. 
We staan aan de start, de route is nog niet helemaal bekend. We houden u op de hoogte van het vervolg! 
 

 

Geloof in 
ontwikkeling



Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en 
Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral 
ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 
De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april 2019. Het thema van de 17e Grote Rekendag is 
‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. 
Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot 
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde).  
Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op.  
En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 
 
Vakantierooster 2019-2020 
Het vakantierooster voor 2019-2020 is in de MR vastgesteld. Het rooster is tot stand gekomen in overleg met alle 
onderwijs-geledingen in Zeeland. U kunt hier met uw (vakantie) planning alvast rekening mee houden. 

Vakantierooster 2019-2020 De Sterrenpracht 
 van  t/m 
Herfstvakantie Maandag 14-10-2019 Vrijdag 18-10-2019 
Kerstvakantie Maandag 23-12-2019 Vrijdag 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie Maandag 24-02-2020 Vrijdag 28-02-2020 
Pasen Vrijdag 10-04-2020 Maandag 13-04-2020 
Meivakantie Maandag 20-04-2020 Vrijdag 01-05-2020 
Bevrijdingsdag Dinsdag 05-05-2020  
Hemelvaartvakantie Donderdag 21-05-2020 Vrijdag 22-05-2020 
Pinksteren Maandag 01-06-2020  
Zomervakantie Maandag 13-07-2020 Vrijdag 21-08-2020 

 
Agenda: 
Op de dag van de koningsspelen, vrijdag 12 april, hebben alle leerlingen in de middag vrij.  
De school gaat die dag uit om 12.00 uur! 
Komende studiedagen: 24 mei en 1 juli: leerlingen zijn die dag vrij. 
 
1 april                   Sterrenkijker april 
2 april                   MR (19.30 uur) 
3 april                   Grote Rekendag (groep 3-8) 
                              Veldvoetbaltoernooi groep 7&8 

4 april                   Walk4water 
                             Verkeersexamen (theoretisch) groep 7 
5 april                   maandsluiting groep 6/7 
9 april                   schoonmaakavond 
12 april                 Koningsspelen (leerlingen 12.00 uur vrij) 
16-18 april            eindtoets groep 8  
19 april                 Goede vrijdag 
19 april-3 mei       meivakantie       
6 mei                    Sterrenkijker mei 
                             Luizencontrole 
         
Weekliederen U vindt deze liederen op de liedlijst  

1 april          psalm 95:1 
8 april          opwekking 688 
15 april        Sta op en zing 
6 mei            ps. 150:2 



 
Jarigen in maart  
2 april         Abby Munneke                  groep 4/5 
3 april         Milan van Doeselaar          groep 1/2 
17 april       Nout Kruisifikx                   groep 3/4 
20 april       Britt Wessels                     groep 3/4 
                    juf Rianne B. 
27 april       Rosa Riemens                    groep 3/4 
29 april       Iris Verhelst                        groep 3/4 
30 april       juf Esther                       
4 mei          Julie Bakker                        groep 1/2 
                    Daniek Slager                    groep 3/4 

  

Met vriendelijke groet, 

Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider 
  
Hart voor alle kinderen 
 

Algemeen 
Veilig op school 
Deze week krijgt uw kind een folder mee naar huis over: veilig op school. Uw kind moet zich veilig weten op school 
en thuis. Als dit niet het geval is moeten ze dat bespreken met hun ouders, juf of meester. In sommige gevallen 
kunnen ze ook een gesprekje aanvragen met de contactpersoon van de school. In de folder staat vermeld wie dat is 
en wanneer ze daar naar toe kunnen gaan. Volgende week wordt hier in elke groep aandacht aan besteed.  
Met vriendelijke groet, Ella Bakker  
 
Koningsspelen – vrijdag 12 april 

Vrijdag 12 april is het weer zover! De Koningsspelen komen eraan! Al heel 
wat ouders hebben zich opgegeven, heel hartelijk dank daarvoor. De ouders 
die zich hebben opgegeven zullen binnenkort een e-mailtje ontvangen met alle 
informatie over deze dag.  
We zoeken nog hulp van een aantal ouders, dus heeft u zin om te helpen? U 
kunt zich opgeven via Parro.  
 

De dag ziet er als volgt uit: 
De kinderen starten deze dag met een gezamenlijk ontbijt. De kinderen van groep 1 tot groep 3 mogen ontbijten in 
het speellokaal van de kleuters. Groep 4 tot 8 mogen ontbijten in de hal.  (Zorg dat je thuis nog niet ontbijt!) 
Daarna dansen we met heel de school het koningsspelen dansje op het plein.  
 
Dan start het programma.  
Groep 1-3 gaan alle provincies af. Ze maken een rondje door Nederland en spelen bij elke provincie een spelletje. 
Groep 4-8 krijgen een King-Bootcamp “De Sterrenpracht”. 
Even een belangrijke mededeling voor de kinderen van groep 4-8: Zorg dat je kleding aantrekt dat vies mag 
worden.  
 
De kinderen zijn ’s middags vrij, deze dag duurt dus tot 12uur. Deze ochtend verzorgen wij het eten en drinken.  
Wij hebben er ontzettend veel zin in!! 
De oranje groetjes!  
 
 
 
 



Nieuws van onze groepen 
 
Groep instroom/1/2 
Het was weer een mooie maand, de maand maart! Met heel mooi weer, leuk thema en leuke activiteiten. U zult al 
het een en ander via Parro hebben gezien. We zijn bezig met het thema Zintuigen. Elke week behandelen we een 
ander onderdeel. We hebben nu zien, horen, ruiken en proeven gehad. Aankomende week werken we nog over 
voelen.  
De kinderen hebben samen met juf Saskia proeven gedaan en ook veel kunnen ontdekken met hun zintuigen in het 
zintuigen laboratorium.  
We zijn nog naar de lammetjes geweest bij de familie Riemens, wat heel erg leuk was. De kinderen mochten de 
lammetjes en schapen voeden en aaien. Alle foto’s staan op Parro. 
 
Een aantal belangrijke dagen waar we uw aandacht voor nodig hebben.  
Donderdag 4 april hebben we ’s ochtends een voorstelling vanuit het Cultuurmenu.  
’s Middags gaan we lopen voor de Walk for Water. Daarover heeft u alle informatie al ontvangen.  
Zou u ook mee willen lopen??  
 
Vrijdag 12 april hebben we de koningsspelen.  

- Zorg dat uw kind oranje kleding aantrekt.  
- De kinderen ontbijten op school (in het speellokaal), dus niet thuis ontbijten. 
- De kinderen krijgen eten en drinken op school, dus ze moeten geen tas 

meenemen.  
- De kinderen zijn ’s middags vrij!! 

 
Femke en Joëlle zijn nog jarig geweest! Van harte gefeliciteerd meiden!  
 
  
De kinderen spelen het verhaal uit van de 4 vrienden en hun verlamde vriend.  
 

Groep 3/4a 
Vandaag is het 1 april. Grapjes-dag zeiden de kinderen. Ze hadden het er al erg op zitten om de juf eens lekker voor 
de gek te houden. Mathijs viert wel zijn verjaardag vandaag en dat is geen grapje. We hebben drukke weken achter 
de rug. We zijn aan het werk over het thema: Voeding. We leren wat er allemaal gezond is om te eten en waar ons 
eten allemaal vandaan komt. We maken gezonde fruitprikkers en we maken placemats, memory enz. We deden 
vorige week ook met alle kinderen in de groep de Kangoeroe - wedstrijd. Het was best pittig, maar dat heeft u zelf 
ook vast al wel gezien, want de kinderen hebben de opdrachten mee naar huis genomen. Vorige week hebben we 
ook nog aandacht besteed aan: de week van het geld. We hebben opdrachten gemaakt en gepraat over sparen en 
lenen. Deze week hebben we de Walk for Water en daar gaan we heel erg ons best op doen.  
Woensdagmorgen is het ”de Grote Rekendag”. We kunnen nog helpers gebruiken, u hoeft maar met een klein 
groepje aan het werk te gaan. 
 
Groep 3: We zijn met rekenen begonnen aan het laatste rekenschrift. We gaan proberen hier heel netjes in te 
werken. We leren nu de getallen tot 100 te benoemen en te plaatsen. Dat is soms nog best lastig. Met lezen zijn 
we bezig aan kern 9, daar hebben we ook de woordjes al voor meegekregen. Donderdag ga ik weer kijken hoeveel 
woordjes we in 1 minuut kunnen lezen, dus...oefenen maar! 
 
Groep 4: Deze kinderen oefenen ook in het snel woordjes lezen en dat doen ze met:” Estafette”. Dit kunnen ze 
zelfstandig doen en ze maken in hun schrift ook zelfstandig de opdrachten. De kinderen van groep 4 moeten de 
tafel van 6 aan het eind van de week kennen. Daarna gaan we verder met de tafel van 7.  
 
We vertellen uit de Bijbel de verhalen uit het Nieuwe Testament. Jezus doet allerlei wonderen en genezingen en er 
zijn steeds meer mensen die in Hem gaan geloven. We leren volgende week gezang 23. 
Groeten, juf Ella, juf Suzanne, juf Aafke 
 
 
 
 



Groep 4b/5 
Dag allemaal, 
Als groep 4b/5 willen we beginnen met een blij bericht. Nora Riemens heeft er een zusje bijgekregen. Haar naam is 
Vera. We stuurden een paar mooie kaarten. We feliciteren de fam. Riemens met dit mooie Godsgeschenk. 
Dan nog een mooi bericht. In de groep mochten we een nieuwe klasgenoot verwelkomen. Elise Deij uit Hoek is bij 
ons gekomen. Elise welkom (nogmaals) en we merken dat je je al helemaal thuis voelt op school. Dat is fijn om te 
zien. 
Uit de Bijbel vertel ik de komende weken de verhalen rondom Goede Vrijdag en Pasen. De afgelopen weken 
werden vertellingen gehouden over het leven van Jezus op aarde. Hij liet zien dat hij de Goede Herder is, en dat wij 
in vol vertrouwen achter hem aan mogen gaan.  
Met rekenen houden we woensdag de Grote Rekendag. Het zal gaan over verhoudingen. De kinderen nemen hier 
werkbladen voor mee naar huis. 
Tot nu toe hebben we iedere dag geoefend met de tafels. In groep 4 kennen de kinderen ze bijna allemaal. In groep 
5 worden de tafels ook goed beheerst. We blijven oefenen om ze niet te vergeten. Daarnaast gaan we ook sommen 
tot 100 oefenen. 
Met spelling zijn we ook druk bezig met herhalingen. Binnenkort komen er weer een paar dictees. We zien vol 
vertrouwen uit naar de resultaten. Want zoals u weet: oefening baart kunst. 
We zijn benieuwd hoe het er in het industrieel museum uit ziet. Dinsdag gaan we er op bezoek als afsluiting van 
het thema Industriële Revolutie. Het nieuwe thema gaat over vervoer. 
Alle kinderen zijn volop sponsors aan het werven voor onze goede doelenactie. Donderdag gaan we wandelen voor 
water. Wilt u meedoen, dan kan dit. Van harte welkom. We starten om 13.00 uur op het grote plein. 
Foto’s van deze activiteiten worden gedeeld via PARRO en Facebook. 
U hebt het vast al wel gehoord dat er in onze kas een stagejuf werkt. Haar naam is Mandy van Braak. Tot eind mei 
kunt u haar tegenkomen op school. 
Tenslotte: Afgelopen woensdag heb ik mijn verjaardag mogen vieren met de groep. Ik kijk terug op een gezellig 
feest. Het is mooi en goed om zulke dagen samen te doen. 
Tot de volgende keer. Dolf Spakman 
 
Groep 6/7a 
Na de voorjaarsvakantie is er weer hard gewerkt in onze klas. Super! Dat is onder andere te zien aan de 
overwegend goede resultaten voor de toetsen van rekenen, taal en spelling! Er waren ook verschillende andere 
activiteiten.  
We hebben meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd. Sommige leerlingen hebben de 24 opdrachten alleen gemaakt, 
anderen hebben in duo’s gewerkt. We zijn benieuwd naar de uitslag! 
We kregen een interessante presentatie van een medewerker van ZOA over Wandelen voor water. Op 4 april gaan 
we met 6 liter water op onze rug lopen. Ondertussen proberen we zoveel mogelijk geld binnen te halen! 
Aan het eind van deze week is het onze beurt om de maandsluiting te verzorgen. We zijn hard aan het oefenen om 
iets moois te laten zien. Wat we onder andere geleerd hebben tijdens de lessen drama proberen we zo goed 
mogelijk in praktijk te brengen. 
De afgelopen weken hebben we extra veel geoefend voor ons verkeersexamen: verkeersexamens gemaakt, allerlei 
situaties besproken en verkeersborden geleerd. We zijn goed voorbereid en hopen donderdag allemaal ons 
verkeersdiploma te halen! Spannend! 
Woensdag 27 maart zijn we naar de dierentuin in Antwerpen geweest, met de Jeugdnatuurwacht. Dat was erg 
leuk en leerzaam. Het begon al leuk, want we gingen met een dubbeldekker.  
We hebben veel dieren gezien! Zelfs een baby Gorilla. Ook zijn we naar de Zoo klas geweest. Daar mochten we een 
slang aanraken!  
We zijn enthousiast bezig met de Kanjertraining. We zijn veel bezig met “spelletjes”.  Elkaar leren aankijken, elkaar 
leren aanspreken, dingen te vragen etc.  
De volgende les gaan we verder met vertrouwen. Hoe ben je te vertrouwen?  
Vrijdag 29 maart was de Boomfeestdag. We hebben struiken geplant in de Koegorspolder in Sluiskil (naast Yara). 
Het was erg leuk om te doen! Onze inspanningen werden beloond met poffertjes en chocolademelk. Tot slot 
kregen we een insectenpotje en gingen veel kinderen op zoek naar allerlei insecten. We hebben op deze zonnige 
morgen genoten van de mooie natuur! 
 
Met Juf Tonja werken we over het natuurthema Erin en eruit. Het gaat onder andere over de spijsvertering, de 
bloedsomloop en het afval uit ons lichaam. 
Met Juf Rianne werken we aan het natuurthema energie.  



 
Woensdag 10 april viert Juf Rianne haar verjaardag. Kinderen die het leuk vinden mogen iets doen. Toneelstukje, 
dansje, goocheltruc etc. Ook mogen de kinderen deze dag verkleed komen.  
Voor eten en drinken in de pauze wordt gezorgd.  
 
De sterren van de week waren: Fleur en Koen. Nu is juf Rianne Hamelink onze ster!  
Tijdens de Bijbelverhalen vertellen we verhalen rond thema’s. De komende weken zijn de thema’s: vrouwen in 
Jezus’ leven, vrouwen bij het kruis van Jezus en vrouwen bij het graf van Jezus.  
Deze komende weken leren we Psalm 95:1, Opwekking 428 Genade zo oneindig groot, Paaslied Sta op en zing.  
 
De komende maanden staat er ook weer genoeg op de planning. Voor u alvast een paar dingen op een rijtje:  

• woensdag 3 april: Grote Rekendag 
• donderdag 4 april: verkeersexamen (theoretisch) groep 7 en Wandelen voor water 
• vrijdag 5 april: maandsluiting van onze groep 
• woensdag 10 april: verjaardag juf Rianne 
• vrijdag 12 april: Koningsspelen 

 
Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep: 
Groep 6 
*Rekenen:  We oefenen verder met aftrekken onder elkaar (met inwisselen). We leren hoofdrekenen: optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen en delen met grote getallen en kiezen uit verschillende strategieën. We leren 
plattegronden lezen, lokaliseren m.b.v. coördinaten en meten van werkelijke afstanden m.b.v. de schaallijn. 
 *Spelling: We ronden blok 7 af. In blok 8 oefenen we verder met het schrijven van de persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd en de verleden tijd van zwakke werkwoorden. Ook leren we woorden te schrijven waar je een g 
schrijft, maar je hoort zj en samengestelde woorden.  
*Taal: We leren reclametaal te herkennen en de directe rede op te schrijven.  
*Topo: we zijn bezig met de topo van Friesland.  
*Engels: We werken aan unit 5 thema school.  
 
Groep 7 
*Rekenen: We leren kommagetallen en breuken vergelijken en op volgorde zetten. Ook leren we breuken om te 
zetten in kommagetallen.  
We oefenen met de rekenmachine:    

• delen 
• kiezen uit cijferen, hoofdrekenen en rekenen met de rekenmachine 
• volgorde van bewerkingen          

We werken met spoor- en dienstregelingen, afstand-tijd-grafieken en afstand-prijs-grafieken.                        
*Spelling: We ronden blok 7 af. In blok 8 oefenen we met weetwoorden met een x, met een q en met 
persoonsvorm en voltooid deelwoord die hetzelfde klinken.  
*Taal: We oefenen met duidelijk en verstaanbaar spreken. We leren het meewerkend voorwerp herkennen.  
*Topo: We zijn bezig met de topo van Zuid-oost-Europa.  
*Engels: We werken aan unit 5 thema school.  
 
Hartelijke groeten, 
juf Rianne en juf Tonja 
 
 
Groep 7b/ 8 
De laatste week werden de bijbelvertellingen verteld uit het Bijbelboek Openbaringen, bijzondere verhalen die 
vragen en opmerkingen opriepen. Mooi om hier met elkaar over te kunnen spreken. Vanaf deze week gaan de 
bijbelvertellingen verder over Pasen, we leven er met elkaar naar toe. 

Heel wat bijzonderheden hebben we gehad de afgelopen week. Groep 7 heeft samen met groep 6 de 
boomfeestdag gehad, waarbij er heel wat bomen zijn geplant. Na afloop waren er voor iedereen heerlijke poffertjes! 
We deden mee met de Kangoeroewedstrijd (een internationale rekenwedstrijd), we kregen uitleg over het werk van 
de ZOA, waar we deze week voor gaan lopen, en we hadden met de hele klas Klasselunch! Ook zijn we naar de film 
geweest, het uitje wat we hadden gewonnen. Ook dat was erg leuk om zo met elkaar te doen! Vorige week is groep 



7 naar de ZOO in Antwerpen geweest, alweer een activiteit waar we met veel plezier op terug kunnen kijken.  

Vrijdag gingen we met groep 8 en een paar jongens van groep 7 naar Utrecht, naar het LEV-WN- voetbaltoernooi. 
Een lange, maar leuke dag. Het was gezellig in de bus, er is sportief gespeeld en we hebben plezier met elkaar 
gehad. Alle ouders die als begeleiding mee zijn geweest of die met ons hebben gereden van of naar Kapelle: heel 
hartelijk bedankt!  

Deze en volgende week hebben we ook weer heel wat bijzondere activiteiten:  

Op 3 april gaan we weer voetballen, nu op het veld. Er zijn twee meisjes- en één  jongensteam. Ook hiervoor zijn 
veel ouders die zich hebben opgegeven om wel te willen rijden/ begeleiden, bedankt! Enkele weken geleden is 
hierover al een e-mail verstuurd.  

Op woensdagochtend hebben we met de hele school de ‘Grote Rekendag’. De hele ochtend staat in het teken van 
rekenen, waarbij we individueel of in groepjes opdrachten doen. Het thema van dit jaar is ‘uit verhouding’.  

Op donderdag 4 april houden we de sponsorloop. Iedereen moet daarvoor 6 liter water (of andere vloeistof) 
meenemen. Ook het ingezamelde geld moet uiterlijk donderdag ingeleverd worden. Op dezelfde dag heeft groep 7 
het theoretisch verkeersexamen. Er kan thuis nog geoefend worden op https://examen.vvn.nl/oefenen.  

Volgende week vrijdag (12april) is het tijd voor de Koningsspelen! De hele ochtend zullen we lekker sportief bezig 
zijn, nadat we samen het koningsontbijt hebben genuttigd. De middag zijn alle kinderen vrij. 

De week daarna, op 16, 17 en 18 april heeft groep 8 de Cito-eindtoets. Daarna vanaf 19 april begint de meivakantie!  

Uiteraard doen we ook nog ons gewone werk. We zijn nog bezig met het thema ‘de oorlog’. We hebben er al veel 
over geleerd en gaan nu ook beginnen met keuzeopdrachten. 

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! 

 


