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Algemeen 
 
Een heel mooi en succesvol 2017! 
Namens het hele team van IKC Stella Nova willen wij alle ouders, kinderen en andere betrokkenen 
een heel mooi en succesvol 2017 toewensen.  
 

Nieuwe kinderen op IKC Stella Nova 
Na de Kerstvakantie zijn er 4 nieuwe kinderen op IKC Stella Nova gestart. In Unit 0 is er een nieuwe 
baby. Zijn naam is Robin. In Unit 1 zijn Gisele, Mike, Dante en Lisanne gestart en binnenkort begint 
Fay in Unit 1. Wij wensen onze nieuwe ‘sterren’ en natuurlijk ook hun ouders veel plezier op IKC 
Stella Nova! 
 

BUSSOS (BuitenSchoolse Sport Op School aanbod) 
In de weken tussen de kerst- en voorjaarsvakantie wordt er net als vorig schooljaar door de 
Combinatiefunctionarissen Sport van de gemeente Zoetermeer een sportactiviteit aangeboden. De 
kinderen van de BSO en leerlingen van IKC Stella Nova, de Paulusschool en de Wilhelminaschool 
kunnen meedoen aan het BUitenSchoolse Sport Op School aanbod. Na schooltijd kan er kosteloos 
worden meegedaan aan een lessenreeks van diverse sporten en spellen. De sportactiviteit vindt 
plaats in de gymzaal naast IKC Stella Nova. De activiteit wordt aangeboden aan 2 leeftijdsgroepen.  
Van 15.30 uur t/m 16.15 uur kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 5 meedoen en van 16.15 uur t/m 
17.00 uur  kunnen de leerlingen van groep 6 t/m 8 meedoen. De kinderen van de BSO gaan onder 
begeleiding van een van de medewerkers van de BSO naar de gymzaal toe. 
Leerlingen die mee willen doen, kunnen zich (zonder zich hiervoor op te geven) op de eerder ge-
noemde tijd melden in de gymzaal. De sportactiviteit vindt plaats onder begeleiding van de combi-
natiefunctionarissen. Deze activiteit is geen schoolactiviteit, dus u moet er zelf voor zorgen dat uw 
kind op de juiste tijd aanwezig is en wordt opgehaald. 
 

Opvang 
 

Nieuwe namen BSO groepen 
Op maandag 17 januari 2017 was het feest op de BSO! We hadden de bekendmaking van de 
nieuwe namen van onze BSO groepen. De kinderen werden verrast na school tijd met mooi 
versierde stamgroepen. Nadat alle kinderen aanwezig waren zijn de nieuwe namen feestelijk 
onthuld. En de nieuwe namen zijn geworden… 
De gele sterren groep. 
De oranje sterren groep. 
De blauwe sterren groep; geïnspireerd door het IKC logo!  
De kinderen in de stamgroep van Rachida en Djenna (4 t/m 6) heten de gele sterren. De kinderen in 
de stamgroep / doorstroomgroep van Halima (4 t/m 12) heten de oranje sterren. De kinderen in de 
stamgroep van  Paulina (8 t/m 12) zijn de blauwe sterren.  
We hebben eerst gezamenlijk wat gegeten en gedronken. Daarna hadden de kinderen de keuze om 
deel te nemen aan verschillende activiteiten: zoals een sterren glitter tattoo laten zetten of een ster-
ren cake te versieren. En een slinger knutselen. Heel enthousiast ging iedereen aan de slag. De 
kinderen genoten zichtbaar en uiteraard genieten wij dan ook. Bij het ophalen kregen de kinderen 
als verassing een goodiebag mee naar huis en sloten we deze dag feestelijk af. 
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Zwangerschapsverlof Halima 
Halima gaat al bijna met verlof en haar laatste werkdag is volgende week donderdag. Wij zijn blij dat 
Mandy Endeveld Halima gaat vervangen tijdens haar verlof. Wellicht heeft u Mandy al ontmoet? Ze 
heeft afgelopen schooljaar in Unit 0 stage gelopen. De afgelopen weken heeft ze op wisselende 
dagen ingevallen op de BSO. We wensen Mandy heel veel plezier en succes! 
 

Zwangerschap Carola 
Zoals u weet verwacht Carola in april haar eerste kindje. Helaas heeft Carola bekkeninstabiliteit 
waardoor ze vanaf nu boventallig aan het werk zal zijn. We zijn druk bezig om een passende 
vervanger voor haar te zoeken. 
 

Wandelwagens 
Graag vragen we u de wandelwagens in te klappen zodat iedereen makkelijker bij zijn wagen kan, 
en wij bij onze knutselspullen. Alvast bedankt. 
 

Onderwijs 
 

Tevredenheidpeiling  
Eén keer in de twee jaar wordt er op alle scholen van Unicoz onderwijsgroep een tevredenheid-
peiling gehouden. Om uw mening over IKC Stella Nova (onderwijs) te kunnen geven, krijgen alle 
ouders krijgen een vragenlijst die moet worden ingevuld. Dit jaar geven wij op maandag 23 januari 
de vragenlijsten aan de leerlingen mee naar huis. Ouders met meerdere kinderen op IKC Stella 
Nova krijgen een extra vragenlijst, zodat zij voor alle kinderen de lijst kunnen invullen. Als u de 
vragenlijst hebt ingevuld, kunt u deze op school inleveren. De ingevulde lijsten worden opgestuurd 
en verwerkt. De resultaten worden in overzichten aan school teruggestuurd. Natuurlijk wordt u over 
de resultaten van de tevredenheidpeiling geïnformeerd. Als de resultaten bekend zijn, zal een plan 
van aanpak worden gemaakt om verbeterpunten op te pakken. 
Niet alleen ouders vullen een tevredenheidpeiling in, ook leerlingen van groep 5 t/m 8 en leerkrach-
ten mogen hun mening geven. De resultaten van deze peilingen worden apart verwerkt. Ook van 
deze resultaten wordt een plan van aanpak gemaakt. Mocht u vragen hebben over de 
tevredenheidpeiling, dan kunt u hiermee terecht bij de directie. 
 

3e Basisgroep in Unit 1 
Het aantal leerlingen in Unit 1 groeit. Dat betekent dat wij per 1 februari een 3e basisgroep gaan 
maken. Juffrouw Manouk, die vorig schooljaar bij ons werkte en het jaar daarvoor bij ons op school 
haar eindstage heeft gedaan, komt per 1 februari ons team versterken. Vanaf dat moment gaan we 
met een 3e basisgroep beginnen. Juffrouw Manouk zal samen met juffrouw Wil deze 3e basisgroep 
gaan begeleiden. Juffrouw Manouk is er op maandag t/m woensdag en juffrouw Wil op donderdag 
en vrijdag. De leerkrachten van Unit 1 zijn al bezig met het samenstellen van de 3e basisgroep. Voor 
de meeste leerlingen veranderd er niet zo veel. De leerlingen van Unit 1 zijn gewend om door elkaar 
heen te zitten. Dat zal niet veranderen. Voor een aantal leerlingen zal de plek van het verzamelen in 
de kring veranderen. Dit gebeurt op een paar vaste momenten van de dag, bijv. bij het binnen 
komen en bij het eten en drinken. Op de andere momenten zitten alle leerlingen van groep 1 t/m 3 
zoals altijd gewoon door elkaar heen en komen zij hun vriendjes en vriendinnetjes tegen. Ook zal 
een aantal leerlingen een ander kluisje krijgen. Binnenkort krijgen de ouders van Unit 1 hierover 
meer informatie.   
 

Babynieuws 
Bij de opvang van IKC Stella Nova zijn 3 baby’s op komst terwijl juffrouw Daniëlle pas geleden een 
dochter heeft gekregen. Ook bij IKC Stella Nova onderwijs is er babynieuws te melden. Juffrouw 
Annemarie en de vriendin van meester Eelco zijn namelijk zwanger. Voor juffrouw Annemarie en 
haar man is het hun 2e kindje. Voor meester Eelco en zijn vriendin is het hun 1e kindje. We wensen 
hen allebei veel plezier en geluk toe de komende periode. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Maandag 23 januari: 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.  
Vanaf maandag 23 januari wordt er in groep 3 t/m 8 gestart met de afname van Cito toetsen. Tot en 
met dinsdag 8 februari maken de leerlingen toetsen voor Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en 
technisch lezen. De leerlingen van groep 1 en 2 maken deze periode geen Cito toetsen. De leer-
lingen van groep 2 maken hun eerste Cito toets aan het eind van het schooljaar. De resultaten van 
de Cito toetsen worden verteld aan de leerlingen en komen in het portfolio te staan. 
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. Wij hebben een rooster gemaakt voor het afnemen van 
de Cito toetsen, dus kunnen we u ook precies vertellen wanneer u wel een afspraak in kunt plannen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Dinsdag 31 januari: Informatieavond KiVa om 19.30 uur 
We zijn dit schooljaar gestart met het werken met de methode KiVa. KiVa is een methode voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Op dit moment zijn de leerlingen net met thema 3 gestart. In de 
bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u de informatiebrieven van KiVa. Daarin kunt u lezen wat er in 
thema 2 en 3 behandeld wordt. 
Op dinsdag 31 januari wordt er voor ouders een informatieavond over KiVa georganiseerd. Binnen-
kort krijgt u een uitnodiging voor deze informatieavond. U kunt u dan opgeven via een aanmeldings-
strookje. Tijdens de informatieavond zal een medewerker van KiVa, dhr. Marco Derr, u vertellen 
over KiVa. Dhr. Marco Derr heeft ook de studiedagen over Kiva aan het team gegeven. De infor-
matieavond begint om 19.30 uur. 
 

Kind op Maandag 

Nadat we met kerst gevierd hebben dat Jezus geboren werd, komen we in 

deze periode meer te weten over wie Jezus nu precies was. Dat kom je 
nog het best te weten door te kijken naar wat hij doet. Overal waar hij 
komt, laat hij een spoor van geluk na. Van gezondheid, liefde en eerlijk-
heid. ‘Jezus laat het zien’ is dan ook het thema van deze weken. En het 
mooie is: Hij is niet de enige die het kan laten zien. Daar kan iedereen aan 
meedoen! 
In de komende weken besteden we natuurlijk weer, in de weekopeningen  
op maandag en de dagopeningen op de andere dagen, aandacht aan alle 
prachtige verhalen uit de Bijbel waarin Jezus laat zien hoe de wereld er 
echt uit kan zien: Gerechtigheid, liefde en hoop. Met de leerlingen gaan we 
op zoek in alle mooie en prachtige verhalen waar we de hoop, liefde en 
gerechtigheid kunnen ontdekken.  
 

Tijdschriften en/of stripboeken gezocht! 
Na de Kerstvakantie gaan de leerlingen van groep 3 starten met een leescircuit met daarin ver-
schillende leesopdrachten. We zijn hiervoor nog op zoek naar oude kindertijdschriften en/of strip-
boeken, bijvoorbeeld Donald Ducks of Okki’s. Als u nog oude kindertijdschriften en/of stripboeken 
hebt voor 6 / 7 jarigen die u niet meer gebruikt, dan willen we deze graag hebben! 
 

Verslag van het schoolschaaktoernooi (gemaakt door Nikki uit groep 7) 
Op zaterdag 14 januari was bij IKC Stella Nova het schoolschaaktoernooi voor teams. Ik vond het 
gezellig. Er was een goede sfeer. Er waren een heleboel kinderen van Stella Nova. En we letten 
allemaal goed op elkaar en gingen leuk met elkaar om. We deden allemaal goed ons best. Maar als 
het een keer niet lukte, dan zeiden we “kop op, de volgende keer beter”! Helaas moest ik na de 
derde ronde weg, waardoor iedereen een bord naar boven opschoof. Maar dat vond niemand een 
probleem. Rhijs deed daarna mee bij het derde team. Dus waren alle drie de teams weer goed 
bezet. Team 1 van de Oostwijzer heeft het toernooi gewonnen. Stella Nova 1 werd 18e, Stella Nova 
2 werd 19e en Stella Nova 3 werd 24e. We hebben een leuke dag gehad! 
 
 



 
 

 

Nieuws uit Unit 1 
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
Na de Kerstvakantie zijn er 4 nieuwe sterren gestart in Unit 1: Gisele, Mike, Dante en Lisanne. 
Binnenkort start ook Fay bij ons in Unit 1. We wensen hen en hun ouders veel plezier toe op IKC 
Stella Nova! 
 

Thema muziek en letters van de week: de letters -m van muziek en -s van snaar  
Na de Kerstvakantie start in Unit 1 het nieuwe thema; Muziek. Bij het nieuwe thema horen ook 
nieuwe letters van de week. Dit keer zijn dat de letters -m en -s.  
 

Naam op broodtrommel en beker 
Veel leerlingen hebben dezelfde broodtrommel of beker. Dat zorgt soms voor onhandige situaties. 
De leerkrachten van Unit 1 doen hun uiterste best om alles uit elkaar te houden en aan het goede 
kind mee te geven. Dit gaat een stuk makkelijker als u de naam van uw kind met merkstift op de 
broodtrommel (doos en deksel) en beker (beker en deksel) zet. Dat maakt het voor ons een stuk 
makkelijker om alle spullen bij elkaar te zoeken en aan het juiste kind mee te geven. Alvast bedankt! 
 

Reservekleding gezocht! 
In Unit 1 hebben sommige leerlingen nog wel eens een ‘ongelukje’ doordat zij te laat naar de wc 
gaan. Gelukkig hebben we voor deze ‘ongelukjes’ reservekleding op school. Als uw kind reserve-
kleding van ons aangekregen heeft, wilt u het dan na gebruik wassen en weer op school inleveren? 
Dan kunnen wij de kleding bij het volgende ‘ongelukje’ weer gebruiken. Onze voorraad reserve-
kleding is op dit moment zo goed als op.  
Mocht u thuis nog sokken en / of joggingbroeken hebben die wij als reservekleding kunnen ge-
bruiken, wilt u deze dan inleveren bij één van de leerkrachten van Unit 1?  
 

Nieuws uit Unit 2 
Groep 4: teken- en schilderles van Gerart Kamphuis. 
Kunstenaar Gerart Kamphuis is een begrip in Zoetermeer. Hij geeft al jarenlang teken- en 
schilderles aan leerlingen van alle basisscholen. Ook dit jaar krijgen de leerlingen van groep 4 
teken- en schilderles. Afgelopen donderdag is de eerste les aan de leerlingen gegeven. De 
komende twee donderdagen krijgen de leerlingen nog 2 lessen. We wensen hen dan ook veel 
plezier toe! 
 

Toetsrooster en oefenmateriaal op onze website  
Op onze website kunnen ouders van Unit 2 zien welke toetsen er wanneer worden afgenomen. Ook 
is op onze website oefenmateriaal te vinden. U vindt het toetsrooster en het oefenmateriaal via het 
kopje ‘kinderen’, ‘huiswerk’ of door te klikken op de volgende link: 
http://www.ikcstellanova.nl/kinderen/huiswerk  
 

Groep 7: Onderzoek GGD op donderdag 19 januari 
Op dinsdag 20 december hebben de leerlingen van groep 7 een les gekregen van de GGD. Op 
donderdag 19 januari worden alle leerlingen van groep 7 door de GGD onderzocht. Tijdens de les 
van de GGD is aan de leerlingen verteld wat er tijdens het onderzoek gedaan wordt. Ouders hebben 
via een formulier toestemming moeten geven voor het onderzoek. Ook hebben zij via een aparte 
brief meer informatie over het onderzoek gekregen. 
 

Groep 8: Schoolbezoeken Voortgezet Onderwijs 
In de afgelopen weken is groep 8 al bij een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs op bezoek 
geweest. Het ONC Clauslaan, het Erasmus, het ONC Parkdreef, het Alfrink College en het Picasso 
Lyceum zijn al aan de beurt geweest. Op dinsdag 14 februari gaan de leerlingen onder begeleiding 
van meester Gerard op de fiets op bezoek bij het Stedelijk College. We wensen groep 8 veel plezier 
bij dit laatste bezoek. 
 

Groep 8: Adviesgesprekken 
Op woensdag 18 januari hebben de ouders van groep 8 via de mail een uitnodiging voor het 
adviesgesprek gekregen. Via de website ‘datumprikker.nl’ kunt u een afspraak met meester Gerard 
en meester Eelco inplannen. Hoe eerder u reageert, hoe meer keuzemogelijkheden u heeft! De 
adviesgesprekken worden ingepland op woensdag 8, vrijdag 10 en maandag 13 februari.  
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Omdat het definitief schooladvies over uw kind gaat, vinden wij het belangrijk dat uw kind bij het   
gesprek aanwezig is. Tijdens het adviesgesprek worden de gegevens in het Onderwijskundig 
Rapport (OKR) gecontroleerd en waar nodig aangepast. Daarna wordt het OKR definitief gemaakt. 
Daarnaast worden tijdens het gesprek ook de resultaten van het NIO onderzoek en de laatste Cito 
toetsen besproken. Met elkaar wordt een definitief schooladvies voor Voortgezet Onderwijs bepaald. 
Aan het eind van het adviesgesprek ontvangt u een brief met daarop een code. Met deze brief en 
het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u uw kind bij de school voor Voortgezet Onderwijs aan-
melden. Wij raden u aan uw kind voor woensdag 1 maart aan te melden!   
 
Agenda voor de komende weken: 
 

Woensdag 18 januari 2017 
Nieuwsbrief 10. 
 

Donderdag 19 januari 2017 
GGD onderzoek groep 7. 
 

Vrijdag 20 januari 2017 
Schoolbezoek van de Wegwijzer uit Driebergen. 
 

Maandag 23 januari 2017 
Start Cito toetsen. 
Start afname tevredenheidpeiling. 
Schoolbezoek collega’s van Partou Kinderopvang. 
 

Dinsdag 24 januari 2017 
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
 

Woensdag 25 januari 2017 
Schoolbezoek van de Groene Oase uit Maassluis. 
 

Donderdag 26 januari 2017 
Meester Eelco afwezig. 
 

Vrijdag 27 januari 2017 
Schoolbezoek van het schoolbestuur uit Wassenaar. 
 

Maandag 30 januari 2017 
15.15 uur Teamvergadering. 
 

Dinsdag 31 januari 2017 
Schoolbezoek van de Hofvijver uit Zoetermeer. 

19.30 uur Informatieavond KiVa. 
 

Woensdag 1 februari 2017 
Nieuwsbrief 11. 
 

Donderdag 2 februari 2017 
Meester Eelco afwezig. 
 

Vrijdag 3 februari 2017 
Schoolbezoek van de Touwladder uit Zoetermeer. 
 

 


