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Algemeen
Een heel mooi, gezond en succesvol 2020!
Namens het hele team van IKC Stella Nova willen wij alle ouders, kinderen en andere betrokkenen
een heel mooi, gezond en succesvol 2020 toewensen.
Verbeteren veiligheid op de parkeerplaats
We willen aan het begin van dit nieuwe jaar nogmaals uw aandacht vragen voor een belangrijk punt
in onze schoolomgeving, namelijk de veiligheid rondom de parkeerplaats voor onze school. Wat we
aan u willen vragen is om te proberen zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar en uw gedrag
in het verkeer rondom de parkeerplaats aan te passen aan de situatie waarin kinderen een
belangrijk deel van het verkeer zijn.
Wat kunt u doen om de verkeerssituatie veiliger te maken:
- Wees alstublieft geduldig en begripvol. De parkeerplaats voor onze school is nu eenmaal
een gebied waar op bepaalde tijden veel mensen tegelijk aan het verkeer deelnemen. Daar
kunnen we helaas niet veel aan doen. Als u geduldig en begripvol bent en probeert rekening
te houden met elkaar, maken we met elkaar de verkeerssituatie veiliger, voor u en uw
kinderen.
- Rijd 30 km per uur in de schoolzone. Houd er rekening mee dat er kinderen en ouders van
allerlei leeftijden deelnemen aan het verkeer, dus pas uw rijgedrag aan. Kinderen kunnen
onverwachtse dingen doen, ook in het verkeer. Als u 30 km per uur rijdt, kunt u tijdig
reageren op onverwachte situaties die zich voordoen.
- De parkeerplaats is een gebied waar eenrichtingsverkeer geldt. U kunt de parkeerplaats
oprijden aan de kant van de bloedbank en weer verlaten aan de andere kant. Let bij het
verlaten van de parkeerplaats extra goed op; fietsers kunnen hier de parkeerplaats op rijden.
- Parkeer uw auto alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken. Er is helaas een beperkt
aantal parkeerplaatsen. Probeert u daarom ruimte te geven aan auto’s die willen in- en uit
parkeren. Eventueel kunt u uw auto parkeren in de woonwijk tegenover de parkeerplaats.
- Als u op de fiets komt, probeert u dan niet over de parkeerplaats te fietsen. Komt u vanuit de
richting van het Dorp, probeert u dan eerder het Willem Alexanderplantsoen in te fietsen,
bijvoorbeeld achterlangs bij de Wilhelminaschool. Wilt u op het schoolplein afstappen en met
de fiets aan de hand richting de fietsenstallingen lopen?
We weten dat de verkeerssituatie bij de parkeerplaats een groot punt van aandacht is. We hebben
dit nogmaals onder de aandacht gebracht bij het wijkpunt van de gemeente. We willen u nogmaals
met klem vragen om altijd rekening te houden met al het andere verkeer als u met de auto, fiets of
per voet in de buurt van de school komt. Houd in uw gedachten dat er in de buurt van onze school
altijd een kwetsbare groep (kinderen) deelneemt aan het verkeer en dat u dan extra oplettend en
geduldig bent. Laten we samen proberen de situatie veiliger te maken door rekening te houden met
elkaar op dit drukke moment van de dag. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!

Opvang
Algemeen
Nieuwe kinderen
Graag verwelkomen wij op babygroep 2 Sara en Jules. Ook op babygroep 1 zijn er nieuwe baby’s,
wij verwelkomen Novan en Fotis. Op de BSO verwelkomen wij, Tyler, Danique en Malik.
Personeel
Kila
Kila is na haar revalidatie traject vandaag weer gestart op de babygroep. Welkom terug! Kila werkt
op dit moment drie dagen in de week. Wij hopen dat ze in de toekomst weer vier dagen aan de slag
kan gaan.
Kelsey
Aan het eind van de maand rond Kelsey haar BBL pw 3 opleiding af. Kelsey ontvangt binnenkort
haar diploma. We zijn blij dat Kelsey verder gaat studeren en niveau 4 gaat doen. Halima blijft haar
begeleiden tijdens haar vervolg studie.
Daniella
De stagiaire op peuter 1 is al geruime tijd afwezig i.v.m. omstandigheden. De kans is aanwezig dat
ze haar stage bij ons niet gaat af ronden. Wij horen daar binnenkort meer over.
Babyexpert
Maaike en Kila gaan vanaf 21 januari starten met de babyexpert opleiding. De opleiding zal op
Stella Nova plaats vinden. Verder zit er een deel thuisstudie bij, een coaching moment met onze
pedagogisch coach en een toets. Rachida, Jacqueline en Bianca gaan binnenkort de toets maken.
Eind juni zullen de babyleidsters allemaal de opleiding hebben volbracht.
Unit 0
Taalontwikkeling
Zoals kerst en het jaar 2019 voor bij zijn, is ook onze vorige thema voorbij. We zijn begonnen aan
een nieuwe thema ‘’het Leven op het Noord- en zuidpool’’. We hebben al wat mooie knutsel werkjes
gemaakt, de peutergroepen zijn alweer veranderd in een lokaal vol met ijskegels en sneeuw. De
themakast is weer helemaal up to date in de stijl van het nieuwe thema. Hierin zitten een aantal
bakken met verschillende sensomotorische activiteiten. Ook liggen en hangen overal mooie
vertelplaten. Hiermee stimuleren wij de kinderen om met ons en met elkaar te praten, dit is een
goede stimulans voor de taalontwikkeling.

Nationale voorleesdagen
Van 22 januari tot en met 1 februari zijn het Nationale voorleesdagen. We zullen tijdens deze dagen
extra aandacht besteden aan het voorlezen. Binnenkort laten we u graag weten wat we allemaal
gaan doen.
Kuikens op bezoek
Na het grote succes van vorige jaar, krijgen wij maandag 30 maart weer kuikentjes op onze locatie.
Dit jaar hebben we gekozen voor het broed programma. Wij zullen onze kuikens in een ei vorm
ontvangen, na drie weken komen ze uit. Daarna mogen wij een week lang met de kuikens
knuffelen. We hebben er nu al zin in!
BSO
Al een tijdje terug hebben wij akkoord gekregen om onze BSO uit te breiden met een vierde groep.
Op de BSO zijn we daarom sinds gister onze nieuwe Paarse groep gestart. Deze groep wordt
begeleidt door Alejandra. Op maandag, dinsdag en donderdag is de paarse groep geopend.
Alejandra is de mentor van alle kindjes in de groep.
De groepen zijn tijdens het eetmoment altijd los van elkaar in hun vaste stamgroep. Gedurende de
dag spelen ze wel door elkaar en zijn er verschillende activiteiten voor ze te doen.
We wensen de kindjes op de paarse groep veel plezier bij ons in hun nieuwe groep.
Coen heeft de plek van Alejandra ingenomen op de gele groep. Hij zal ook haar mentorkinderen
overnemen. Hier wordt u deze week over geïnformeerd.
Nog even alles op een rij.
Gele groep:
Blauwe groep:
Oranje groep:
Paarse groep:

Kelsey en Coen
Saskia en Jaline
Halima en Angela
Alejandra

Kerstvakantie
Wat hebben we een leuke kerstvakantie gehad! Leuke activiteiten en veel gezelligheid. Ons
kerstdiner op 13 december was ook erg geslaagd. Bedankt allemaal voor de lekker hapjes die er
zijn gemaakt.
Filmfestival
Dit jaar doen we voor de 5e keer mee aan het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Dát moeten we
vieren. Deze lustrumeditie gaat er anders uit zien dan jullie gewend zijn. In dit bericht leggen we je
uit wat het verschil is met de voorgaande edities.
Het UNICEF Kinderrechten Filmfestival
In 2020 vieren we niet alleen onze 5e deelname aan het Filmfestival, maar ook het 5-jarig bestaan
van de Partou Vriendjesweek en ons thema vriendschap! Hoera! Daarom staat dit gave filmproject
bij Partou dit jaar geheel in het teken van vriendschap. En onze BSO doet mee! Dus iPad in de
aanslag, en... actie!
Vriendschap en kinderrechten
Heel veel kinderrechten vormen een basis voor goede vriendschappen. Dingen die we ook
belangrijk vinden als we vrienden zijn. Zo discrimineren vrienden elkaar niet, hebben ze het recht
om samen te spelen en hebben ze het recht op een eigen mening. Dit jaar maken we daarom met
BSO’s uit alle regio’s een speelfilm over vriendschap. Want bij Partou vinden we dat iedereen recht
heeft op vrienden. Jong én oud!
Dit jaar gaat het iets anders
Ook in 2020 krijgen we onze eigen première, maar dit keer niet met 10 aparte filmpjes. De komende
tijd maken we met álle regio’s één lange speelfilm over vriendschap. In de film komen de kinderrechten uit het Kinderrechtenverdrag terug.
Wij hebben er heel veel zin in!

Onderwijs
Landelijke onderwijsstaking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari staat er een landelijke onderwijsstaking gepland. Het is op dit
moment nog niet duidelijk of school open of dicht zal zijn tijdens de landelijke onderwijsstaking. We
hopen u dit zo snel mogelijk te laten weten. Houdt u er wel alvast rekening mee dat u voor deze
dagen opvang regelt. U kunt hiervoor ook contact opnemen met Angelique Bekooy, manager van
onze kinderopvang. De BSO is wel open op donderdag 30 en vrijdag 31 januari.
Studiedag van woensdag 6 november verplaatst naar woensdag 6 mei
Op woensdag 6 november stond er een studiedag ingepland. Deze is toen komen te vervallen
vanwege de landelijke onderwijsstaking. In de week voor 6 november hebben we u laten weten de
studiedag op een ander moment in te plannen. We hebben ervoor gekozen om de studiedag in te
halen op woensdag 6 mei. Omdat er al een studiedag ingepland staat op maandag 4 mei en dinsdag 5 mei een vrije dag is (in verband met 75 jaar Vrijheid), wordt de Meivakantie nog een dagje
verlengd. Op donderdag 7 mei verwachten wij alle leerlingen weer terug op school. De Meivakantie
ziet er dan als volgt uit:
Maandag 20 april t/m vrijdag
1 mei 2020
Maandag 4 mei 2020
Dinsdag 5 mei 2020
Woensdag 6 mei 2020
Donderdag 7 mei 2020

Meivakantie
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
75 jaar Vrijheid; alle leerlingen zijn vrij!
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
Alle leerlingen weer naar school!

We hopen u hiermee ruim op tijd te hebben geïnformeerd over deze verplaatste studiedag. Als u
opvang nodig heeft op woensdag 6 mei, dan kunt u contact opnemen met Angelique Bekooy,
manager van onze kinderopvang.
Start afname Cito toetsen
Elk schooljaar worden er door de leerlingen Cito toetsen gemaakt. Dit gebeurt in de periodes januari
/ februari en mei / juni. De Cito toetsen zijn een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Door middel
van het afnemen van de Cito toetsen volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen en vergelijken
de resultaten met de rest van Nederland. Zo kunnen wij laten zien dat de kwaliteit van ons onderwijs
goed is.
De komende weken wordt gestart met de afname van de Cito’s voor technisch lezen. Vanaf
maandag 27 januari wordt er in groep 3 t/m 8 gestart met de afname van de Cito toetsen voor
Rekenen, Spelling en Begrijpend lezen. Tot en met de 2e week van februari maken de leerlingen
toetsen. De resultaten van de Cito toetsen worden verteld aan de leerlingen en komen in portfolio 2
te staan. De leerlingen van groep 1 en 2 maken geen Cito toetsen.
Wij willen u vragen in de periode dat de Cito toetsen worden afgenomen liever geen afspraken te
maken met de dokter of tandarts. Mocht het echt niet anders kunnen, wilt u dan in overleg met een
van de leerkrachten een afspraak inplannen. Voor het afnemen van de Citotoetsen wordt een
rooster gemaakt, dus we kunnen u in de week voorafgaand aan de Citotoetsen precies vertellen
wanneer u wel een afspraak in kunt plannen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Inleveren portfolio’s
Wilt u eraan denken om het portfolio weer op school in te leveren? Dan kunnen de leerlingen de
komende weken hun nieuwe producten erin doen. Alvast bedankt!
Hulpouders bedankt!
In de drukke maand december vanwege Sinterklaas en Kerst hebben we weer een heleboel hulp
gekregen van een groot aantal ouders. We willen dan ook alle ouders, die zowel op de voor- als op
de achtergrond hulp hebben geboden hartelijk bedanken voor hun hulp. Met jullie hulp en extra
handen in deze drukke tijd hebben we er voor alle leerlingen een leuke en gezellige maand van
gemaakt!

Herinnering betalen ouder- en overblijfbijdrage
Aan de ouders die nog niet de bijdragen voor dit schooljaar hebben
overgemaakt willen wij vragen dit zo snel mogelijk te doen. De ouderbijdrage is ook dit jaar € 30,-. De overblijfbijdrage is ook €30,-. Beide
bedragen (in totaal dus € 60,- per kind) kunt u o.v.v. de naam van uw
kind(eren) overmaken naar rekeningnummer NL 21 ABNA 0506070328
t.a.v. IKC Stella Nova (Unicoz onderwijsgroep). Alvast bedankt!
Tot nu toe heeft al bijna 50% van alle ouders de ouder- en overblijfbijdrage betaald!
Alvast bedankt!
Elke woensdag is er koffie-uurtje voor alle ouders!
Graag nodigen wij jullie uit voor de koffieochtenden bij ons op
school. Hoe leuk is het om met andere ouders onder het genot
van een kop koffie, thee en of chocolademelk gezellig samen
te zijn? Zonder verplichtingen lekker ontspannen andere ouders
van onze school ontmoeten en wie weet elkaar steunen bij
bijvoorbeeld opvoedvragen. In één van de ruimtes in ons gebouw
is er elke woensdagochtend wel ruimte en tijd om even koffie te
drinken. Iedereen is welkom!! Wij zorgen voor de koffie!
Sloffen/binnenschoenen en droge reservekleding
We hebben gemerkt dat steeds meer leerlingen kapotte of te kleine sloffen/binnenschoenen
hebben. Wilt u samen met uw kind(eren) kijken of de sloffen/binnenschoenen nog in orde of aan
vervanging toe zijn? Alvast bedankt!
In deze periode waarin er behoorlijk wat regen kan vallen, lopen bepaalde delen van de natuurspeeltuin onder water. Dat is voor de kinderen erg leuk, want dat maakt het spelen anders en
uitdagender. Soms lukt het de kinderen niet om droog te blijven tijdens het spelen en belanden ze in
de plassen. Als uw kind het leuk vindt om in het natte deel van de natuurspeeltuin te spelen, wilt u er
dan voor zorgen dat er reservekleding op school ligt?
Stella Nova T-shirt te koop
Vorig schooljaar heeft ieder gezin de mogelijkheid gekregen om een Stella Nova T-shirt te kopen.
De Ouderraad heeft toen van alle maten een aantal extra T-shirts besteld. Dus als uw zoon of
dochter net op Stella Nova begonnen is of het T-shirt van uw kind wordt te klein, dan kunt u voor
€ 10,- euro een Stella Nova T-shirt kopen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie!
Aanwezigheid School Maatschappelijk Werker (SMW-er)

Lucas Verdoes
T 06 116 256 41
E l.verdoes@schoolformaat.nl

Ik ben de volgende dagen op school aanwezig: vrijdag 10 januari, maandag 13 januari, vrijdag 24
januari, maandag 27 januari, vrijdag 7 februari en maandag 10 februari.

Nieuws uit Unit 1
Nieuwe leerlingen
In deze periode starten er weer drie nieuwe leerlingen in Unit 1, Tijmen, Tyler en Jack. Tijmen is het
broertje van Lisanne uit groep 3, Tyler komt van onze opvang en Jack is het broertje van Nick uit
groep 4. We wensen onze nieuwe leerlingen en hun ouders veel plezier en succes toe op IKC Stella
Nova!
Thema voor de komende periode: Noordpool - Zuidpool
De komende weken werken de leerlingen van Unit 1 met het thema ‘Noordpool – Zuidpool’. Veel
activiteiten in Unit 1 zullen met dit thema te maken hebben en ook de themahoek is weer anders
ingericht. We wensen de leerlingen veel plezier toe bij dit thema.
Laatste stagedag juffrouw Martha
Op dinsdag 28 januari loopt juffrouw Martha voor de laatste keer stage in Unit 1. De afgelopen
maanden is juffrouw Martha op dinsdag in Unit 1 te vinden geweest waar zij samen met de
leerlingen allerlei activiteiten heeft gedaan. We wensen juffrouw Martha veel succes toe bij het
vervolg van haar opleiding!
Nieuws uit Unit 2
Thema voor de komende periode: Noordpool - Zuidpool
De komende weken werken de leerlingen van Unit 2 met het thema ‘Noordpool – Zuidpool’. Veel
activiteiten in Unit 2 zullen met dit thema te maken hebben. Op woensdag 19 februari zal het thema
na schooltijd worden afgesloten met een tentoonstelling waarbij ouders kunnen komen kijken wat de
leerlingen gedaan en gemaakt hebben. U krijgt hierover nog meer informatie via mail. We wensen
de leerlingen veel plezier toe bij dit thema.
Groep 3: Kinderen zelfstandig naar buiten
Nu de leerlingen van groep 3 naar Unit 2 zijn verhuisd, mogen ze ook zelfstandig naar buiten toe
aan het eind van de schooldag. Ze hoeven dan geen hand meer te geven aan de leerkracht van hun
basisgroep. We hebben met hun besproken dat zij terug naar binnen moeten komen als zij geen
bekende zien staan. We vinden het belangrijk om deze afspraak aan u te laten weten, zodat u
hiermee rekening kunt houden.
Groep 4: drama les op dinsdag 14 januari
Op dinsdag 14 januari krijgen de leerlingen van groep 4 een les drama. De les zal worden gegeven
door een leerkracht die gespecialiseerd is in het geven van dramalessen. We wensen de leerlingen
alvast veel plezier toe!
Groep 4: Gerart Kamphuis op bezoek
De leerlingen van groep 4 krijgen 3 weken achter elkaar teken- en schilderles van Gerart
Kamphuis. Deze kunstenaar geeft elk schooljaar leuke en inspirerende lessen aan alle groepen 4
van Zoetermeer. De lessen worden gegeven op dinsdag 10 en 17 februari en op dinsdag 3 maart.
We wensen de leerlingen van groep 4 alvast heel veel plezier toe!
Zaalvoetbaltoernooi
In de kerstvakantie heeft een aantal jongens
uit Unit 2 meegedaan met het zaalvoetbaltoernooi. Zij zaten in een hele sterke poule,
waardoor zij niet alle wedstrijden konden
winnen. Gelukkig hebben ze samen een
leuke dag gehad en werd er goed samengespeeld. Volgend jaar hopelijk meer succes!
Nieuws uit Unit 3
Laatste stagedag juffrouw Ilse
Op dinsdag 28 januari loopt juffrouw Ilse voor
de laatste keer stage in Unit 3. De afgelopen
maanden is juffrouw Ilse op dinsdag in Unit 3
te vinden geweest waar zij aan de leerlingen allerlei instructies heeft gegeven. We wensen juffrouw
Ilse veel succes toe bij het vervolg van haar opleiding!

Groep 6 en 8: drama les op dinsdag 14 januari
Op dinsdag 14 januari krijgen de leerlingen van groep 6 en 8 een les drama. De les zal worden
gegeven door een leerkracht die gespecialiseerd is in het geven van dramalessen. We wensen de
leerlingen alvast veel plezier toe!
Groep 7: Excursie naar Madurodam en de Tweede Kamer op vrijdag 17 januari
Op vrijdag 17 januari gaan de leerlingen van groep 7 op excursie naar Madurodam en de Tweede
Kamer. Ze worden meegenomen in de wereld van Politiek Den Haag en ervaren hoe de democratie
werkt. De leerlingen vertrekken vanuit school en zijn op tijd weer terug op school. Veel plezier!
Groep 7 en 8: Open dagen scholen voor Voortgezet Onderwijs
In de maanden januari en februari hebben veel middelbare scholen open dagen. Voor de leerlingen
van groep 8 is het goed om op verschillende scholen te gaan kijken. Op deze open dagen mogen
ook de leerlingen van groep 7 samen met hun ouders alvast een kijkje komen nemen. Voor meer
informatie kijk op de websites van die scholen.
Groep 8: Adviesgesprekken op maandag 10, dinsdag 11 of woensdag 12 februari
Binnenkort krijgen alle ouders van de leerlingen van groep 8 een digitale uitnodiging voor het
inplannen van een adviesgesprek. De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 worden
ingepland op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 februari. Tijdens het adviesgesprek worden
de resultaten van het NIO onderzoek en de laatste Cito toetsen besproken. Met elkaar wordt een
definitief schooladvies voor Voortgezet Onderwijs bepaald. Ook worden de gegevens in het
Onderwijskundig Rapport (OKR) gecontroleerd en waar nodig aangepast. Daarna wordt het OKR
definitief gemaakt. Aan het eind van het adviesgesprek ontvangen de ouders een brief met daarop
een code. Met deze brief en het ingevulde aanmeldingsformulier kan het kind bij de school voor
Voortgezet Onderwijs worden aangemeld. Pas dan kan het OKR door die school worden bekeken.
Wij raden u aan uw kind voor woensdag 1 maart aan te melden!
Agenda voor de komende weken:
Datum
Woensdag 8 januari 2020
Donderdag 9 januari 2020
Maandag 13 januari 2020
Dinsdag 14 januari 2020
Donderdag 16 januari 2020
Vrijdag 17 januari 2020
Maandag 20 januari 2020
Donderdag 23 januari 2020
Vrijdag 24 januari 2020
Maandag 27 januari 2020
Dinsdag 28 januari 2020
Donderdag 30 januari 2020
Vrijdag 31 januari 2020
Dinsdag 4 februari 2020
Woensdag 5 februari 2020
Donderdag 6 februari 2020

Activiteit
Nieuwsbrief 5
Meester Eelco afwezig
15.15 uur Teamoverleg
Schoolbezoek uit Gouda en Amsterdam
Meester Eelco afwezig
Excursie groep 7 Madurodam en Tweede Kamer
19.30 uur IKC Overleg (MR+OR+OC)
Meester Eelco afwezig
Meester Eelco afwezig
Meester Gerard afwezig, juffrouw Rebecca vervangt
Start afname Citotoetsen
Schoolbezoek uit Den Haag
15.15 uur Teamoverleg
Staking?
Meester Eelco afwezig
Staking?
11.00 uur Maandviering
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg
Schoolbezoek uit Nieuwdorp
Nieuwsbrief 6
Meester Eelco afwezig

