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Algemeen 
 

 
Bedankt namens de Speelgoedbank en de medewerkers van IKC Stella Nova! 
Tijdens de juf- en meesterdag op woensdag 29 mei is er heel veel speelgoed ingezameld voor de 
Speelgoedbank in Zoetermeer. De Speelgoedbank maakt het mogelijk, voor kinderen uit gezinnen die 
minder geld te besteden hebben, om nieuw speelgoed te krijgen. Op woensdagmiddag is het speel-
goed naar de Speelgoedbank gebracht waar het dankbaar in ontvangst is genomen. Hier vindt u de 
link naar een artikel op Zoetermeer Actief: https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/363-
mei-2019/16358-ikc-stella-nova-doneert-speelgoedbank. De Speelgoedbank en alle medewerkers van 
IKC Stella Nova willen u bedanken voor het speelgoed dat is ingezameld. We kunnen hiermee een 
heleboel kinderen blij maken en dat geeft ons een goed gevoel! 
 

Vrijdag 21 juni: Zomerfeest 
Op vrijdag 21 juni is het feest op IKC Stella Nova, want op deze dag wordt het zomerfeest georga-
niseerd. Het zomerfeest is van 16.00– 19.00 uur en vindt plaats op het schoolplein en in het park 
achter ons gebouw. Er zijn allerlei activiteiten te doen en er is eten en drinken. Stella Nova neemt de 
kinderen op reis met 'de Wereld rond in 1 dag! '. Het zomerfeest wordt georganiseerd voor kinderen en 
ouders van IKC Stella Nova en iedereen mag verkleed komen (natuurlijk wel passend bij het thema!). 
Vult u zo snel mogelijk het antwoordstrookje in voor 7 juni en lever deze in bij de leerkrachten / peda-
gogisch medewerkers, zodat wij weten hoeveel mensen er allemaal gaan komen.  
 

BHV cursus en ontruimingsoefening 
Op woensdag 5 juni hebben een aantal leerkrachten van IKC Stella Nova onderwijs de herhalings-
cursus BHV gedaan. Juffrouw Mirthe, juffrouw Hanneke Deurloo, juffrouw Manouk, juffrouw Eveline, 
meester Filemon, meester Gerard en meester Eelco hebben hun algemene kennis weer opgefrist en 
hebben geoefend met reanimeren, het aanleggen van verbanden en de stabiele zijligging.  
Op maandag 13 mei is er een ontruimingsoefening gehouden, waarbij alleen de medewerkers op de 
hoogte waren. Deze oefening is naar wens verlopen, alle medewerkers, kinderen en baby’s stonden 
binnen de kortste keren op de afgesproken verzamelplaats. Door regelmatig (minstens 3x per school-
jaar) een ontruimingsoefening te houden, willen we dat het ontruimen van het gebouw een routine 
wordt bij de kinderen, zodat zij in geval van nood niet in paniek zullen raken.  
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Opvang 
 
  
 

Nieuwe kinderen 
Graag verwelkomen wij Cayden op babygroep 1 en Quint op babygroep 2. 
Op de BSO willen wij graag Elise van Veen , Noah, Izza en Elise den Hertog welkom heten. 
 

Unit 0 
Personeel 
Kila 
Gelukkig zien we Kila weer steeds vaker op de babygroep. Haar uurtjes op de groep bouwt ze weer 
een beetje op. Daar zijn we erg blij mee. Kelsey en Wanisha ondersteunen de groep, zij vervangen Kila 
haar ziekte uurtjes. Kila, veel beterschap gewenst. 
 

Vacature op de babygroepen 
We zijn blij u te kunnen vertellen dat de vacature op de babygroep is opgevuld. Vanaf 11 juni 
verwelkomen we Merve in ons team. Hieronder stelt ze zich aan u voor. 
 

Beste ouders, 
 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Merve Yegenaga en ik ben geboren en getogen in 
Alblasserdam. Ik ben 26 jaar oud. Sinds kort woon ik in Zoetermeer samen met mijn man. In 2016 ben 
ik afgestudeerd aan de opleiding pedagogisch medewerker. Mijn hobby’s zijn reizen, winkelen, koken 
en tijd doorbrengen met mijn familie.  
 

Sinds jongs af aan is het mijn passie geweest om met kinderen te werken. Vanaf het begin van mijn 
opleidig tot nu aan toe heb ik heel veel ervaring opgebouwd bij verschillende kinderopvangen en 
basisscholen. Het is geweldig om een steentje te kunnen bijdragen in de ontwikkeling van een kind. Ik 
geniet ervan om kinderen datgene te geven dat zij nodig hebben. 
Ieder kind is uniek en heeft een unieke benadering nodig.  
 

Tot ziens! 
 
Vakanties teamleden 
Jaqueline is vrij van 11 juni t/m 26 juni. 
Danielle is vrij t/m  18 juni 
Kayleigh is vrij vanaf 12 juni t/m 26 juni 
Brenda is vrij op 13 en 14 juni. 
 

Taalontwikkeling 
Wij zijn al weer aan het einde gekomen van onze thema Boerderij dieren/ kriebel beestjes. We hebben 
een hoop plezier beleefd. Kuikens op visite gehad, beestjes buiten onder de loep genomen. Mooie 
knutsels gemaakt en weer een hoop gelezen en benoemd. We zijn weer een paar woorden rijker en we 
hebben weer nieuwe dieren namen geleerd.  Onze nieuwe thema wordt Feest deze zal aansluiten aan 
onze zomerfeest ‘’Rond de wereld’’. We hebben er zin en zullen er een feestje van maken. 
 

Zonnebrand crème graag thuis in de ochtend al gebruiken bij mooi weer. 
Wilt u er aan denken om bij mooi weer uw kind ’s ochtends al in te smeren met zonnebrand crème. Als 
we met de kinderen buiten gaan spelen is de zonnebrand crème goed ingetrokken. Wij smeren de 
kinderen gedurende de dag nog regelmatig in.  
 

Wij smeren de kinderen met Garnier factor 50 in, omdat deze het beste uit de test kwam.  Als uw kind 
gevoelig is voor deze zonnebrand crème of een andere merk fijner vind, kunt u een flesje/ potje bij de 
desbetreffende medewerker  voorzien van naam achter laten.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

BSO 
Partou premiere UNICEF kinderrechten filmfestival. 
Eindelijk was het zo ver. Gisteren gingen de 10 films in première op het witte doek van bioscoop Pathe 
Rembrandt in Utrecht. En de film van onze BSO kanjers zat er bij. Het beloofde een geweldige middag 
te worden met prachtige films. Aan het einde van de middag hoorden we wie het felbegeerde finale-
ticket in de wacht sleepte. Helaas werd er niet voor onze film gekozen. Ondanks dat hebben de kinde-
ren een hele leuke middag gehad. Vandaag spelen wij de film af op de BSO. U heeft daar een uitnodi-
ging voor gekregen. 
 

Vakanties kinderen 
De zomervakantie is weer in aantocht. We zijn druk bezig met de zomervakantie programma, we gaan 
weer een hoop leuke activiteiten ondernemen. 
Graag willen wij aan u vragen om de vakanties door te geven via de app. Op deze manier kunnen we 
een goede planning maken. Heeft u hulp nodig of vragen hebben dan kunt u terecht bij de 
medewerkers. 
 

Informatiewand 
Veel actuele informatie omtrent de BSO onderwerpen kunt u terug vinden op de informatiewand, deze 
staat tegen over de keuken bij de gele groep. Hier kunt  u o.a.  het activiteitenrooster en 
personeelsrooster terug vinden. Ook nieuwe kindjes heten wij welkom op dit bord.  

 
Onderwijs 
 
 

De laatste weken van het schooljaar…  

In deze laatste weken doen we er alles aan om het schooljaar goed af te ronden. Ondertussen zijn ook 
de voorbereidingen op het komend schooljaar alweer in volle gang. Voor komend schooljaar wordt er 
een nieuw jaarplan opgesteld. Als het jaarplan klaar is, wordt u hierover geïnformeerd. Natuurlijk gaan 
we door met ontwikkelingen passend bij ons onderwijsconcept, zodat we kwalitatief goed onderwijs 
aan uw kind(eren) kunnen blijven bieden. De groei van het aantal leerlingen zorgt ervoor dat we 
continu aandacht blijven hebben voor de organisatie van onze Units. Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar zullen ook alle documenten die belangrijk zijn (bijv. de schoolgids en de Stella Nova ABC) 
op de website geplaats worden. In de volgende Nieuwsbrief krijgt u meer informatie over de laatste 
dagen van dit schooljaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we dit schooljaar op een goede 
manier afsluiten!  
 

Formatie schooljaar 2019 – 2020 
Op dit moment is de directie druk bezig om de formatie voor komend schooljaar rond te krijgen. Tijdens 
de studiedag van dinsdag 11 juni gaat het team met elkaar in gesprek om de leerkrachten over de 
Units te verdelen. We hopen u hierover binnenkort meer informatie te kunnen geven.  
 

IEP Eindtoets Basisonderwijs 
In april hebben de leerlingen van groep 8 de IEP Eindtoets Basisonderwijs gemaakt. Met het gemid-
delde van deze toets verantwoorden wij onze kwaliteit van het onderwijs aan de inspectie. Twee weken 
geleden hebben wij de resultaten ontvangen. Wij kunnen u laten weten dat wij voor het 8e jaar op rij 
boven de inspectienorm hebben gescoord. Een score boven de inspectienorm betekent dat de kwaliteit 
van het onderwijs op niveau is en dat er geen extra toezicht nodig is. Onze score is zelfs de hoogste 
score van alle scholen van de Unicoz onderwijsgroep! En daar zijn we natuurlijk enorm trots op!   
 

Inleveren portfolio’s  
Wilt u er de komende dagen voor zorgen dat de portfolio’s van uw kind(eren) weer op school terug 
komen? Dan kunnen wij ze samen met de leerlingen weer vullen! Alvast bedankt! 
 

 
 
 
 



 
 

 

Maandag 3 juni: Start afname citotoetsen groep 3 t/m 7 
Maandag 3 juni zijn we gestart met de afname van de Cito toetsen in de groepen 3 t/m 7. Wij hebben 
er bewust voor gekozen om de Cito-toetsen pas na de Avond4daagse af te nemen. Elk schooljaar 
worden er in de maanden januari/februari en mei/juni Citotoetsen afgenomen. Het voorbereiden vindt 
op school plaats tijdens de instructies die de leerlingen krijgen. Wij willen u verzoeken in de komende 
weken voor uw kind(eren) geen afspraken met de dokter, tandarts en orthodontist etc. te maken, zodat 
wij gelijktijdig bij alle leerlingen de toetsen af kunnen nemen. Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 

Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag 
Maandag 10 juni is het 2e Pinksterdag. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij van school! 
 

Dinsdag 11 juni: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 
Op dinsdag 11 juni heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Op deze dag zijn alle 
leerlingen vrij van school! Het team zal in de ochtend met elkaar vergaderen en in de middag een 
gezamenlijke activiteit doen in het kader van teambuilding en gezelligheid. 
 

Woensdag 12 juni: Culturele dag 
Op woensdag 12 juni staat de jaarlijkse culturele dag gepland. Omdat we vorig schooljaar in de buurt 
gebleven zijn (CKC), gaan we dit schooljaar weer op schoolreis. De groepen 1 en 2 blijven op school, 
waar zij circus-les krijgen. De groepen 3 t/m 8 gaan met de bus naar Drievliet. U heeft meer informatie 
over de schoolreis gekregen via de mail. We wensen alle leerlingen een gezellige dag toe! 
 

Nieuws van de MR 
Op maandag 13 mei is de MR weer samengekomen. Juf Laura sloot aan omdat zij waarschijnlijk vanaf 
volgend jaar namens de personeelsgeleding zal toetreden tot de MR. Tijdens de vergadering zijn onder 
andere de tevredenheidspeiling geanalyseerd en de leerlingenraad besproken. De kinderen van Stella 
Nova kunnen via de leerlingenraad hun stem laten klinken over schoolse zaken. Er zijn verschillende 
ideeën vanuit de leerlingen geopperd die serieus meegenomen kunnen worden in het schoolbeleid 
zoals de wens van de kinderen om bijvoorbeeld langer gymtijd te hebben en een spiegel in de school. 
Verder zal er volgend schooljaar een vacature komen in de oudergeleding. Jennifer heeft aangegeven 
dat zij zich wil richten op de leerlingenraad en op die manier zich wil inzetten om de stem van de 
kinderen te vertegenwoordigen. Hierdoor stelt zij haar plek in de medezeggenschapsraad beschikbaar 
voor een andere ouder. Meer informatie over de verkiezingen komt binnenkort. Heeft u interesse in de 
MR en wilt u hierover al meer informatie dan kunt u altijd terecht bij één van de MR leden. Het is ook 
mogelijk om eens deel te nemen aan een MR vergadering. Ik kunt zich hiervoor aanmelden bij juffrouw 
Hanneke, de IB-er van de school. 
 

Data waarop onze School Maatschappelijk Werker (SMW-er) aanwezig is 
In de komende periode ben ik aanwezig op vrijdag 7 juni, vrijdag 21juni, maandag 24 juni, vrijdag 5 juli 
en maandag 8 juli. 
 

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

 

 
 
 
Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen:  
Ook deze maand zijn er weer een nieuwe leerlingen begonnen bij ons op school in Unit 1. Heavenly, 
Elise en Noah zijn in hun basisgroep gestart. Heavenly, Elise en Noah hebben geen broertjes of zusjes 
bij ons op school. Noah heeft op onze kinderopvang gezeten, dus hem kennen we al een klein beetje 
omdat hij al eerder in Unit 1 heeft meegespeeld met de 3+ kinderen van de opvang. We wensen 
Heavenly, Elise en Noah een fijne tijd toe op IKC Stella Nova! 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Thema voor de komende weken: Kriebelbeestjes 
Het thema voor de komende weken is ‘Kriebelbeestjes’. Deze week gaan we samen met de leerlingen 
van Unit 1 uitzoeken wat zij al weten van kriebelbeestjes en welke vragen zij daarover hebben. De 
komende weken krijgen de leerlingen antwoord op hun vragen door verschillende activiteiten te doen. 
Binnenkort krijgen we zelfs vlinders op bezoek in Unit 1 en 2. Deze vlinders zitten nu nog in hun cocon 
en zullen de komende weken uitkomen. Dat is natuurlijk leuk en spannend! We wensen de leerlingen 
van Unit 1 veel plezier bij dit thema! 
 

Schoolarts voor 5 jarigen 
In deze periode worden alle leerlingen die 5 jaar zijn, gecontroleerd door de schoolarts. Ouders hebben 
hierover al informatie van ons ontvangen. Dit onderzoek past in het onderzoek van de GGD dat start 
als een kind wordt geboren. In groep 7 worden alle kinderen voor de laatste keer onderzocht. 
 

Zonnebrand bij zonnig weer 
We willen u vragen om bij zonnig weer uw kind(eren), voordat zij naar school gaan, in te smeren met 
zonnebrandcrème. Op school staat zonnebrandcrème om de leerlingen in te smeren, maar het is fijn 
als de leerlingen ’s ochtends al ingesmeerd op school komen, Wij hoeven dan alleen in de middag 
extra in te smeren. U kunt ook een flesje zonnebrandcrème in het kluisje van uw kind(eren) stoppen. 
Dan kan uw kind zichzelf insmeren als we naar buiten gaan. Alvast bedankt! 
 

Geen speelgoed mee naar school 
We merken de laatste weken dat er steeds meer leerlingen zijn die speelgoed van huis meenemen 
naar school. We willen u vragen om uw kind geen speelgoed mee naar school te laten nemen, omdat 
het kwijt kan raken of kapot kan gaan. We hebben op school genoeg materialen om uw zoon of dochter 
te vermaken, dus extra speelgoed is niet nodig. Alvast bedankt! 
 

Nieuws uit Unit 2  
Thema voor de komende weken: Kriebelbeestjes 
Het thema voor de komende weken is ‘Kriebelbeestjes’. Net als in Unit 1 leren de leerlingen de 
komende weken een aantal dingen over kriebelbeestjes. Bij Unit 2 is een thematafel ingericht, waarbij 
de leerlingen informatie kunnen vinden over kriebelbeestjes. Ook kunnen ze kriebelbeestjes bekijken. 
Binnenkort krijgen we zelfs vlinders op bezoek in Unit 1 en 2. Deze vlinders zitten nu nog in hun cocon 
en zullen de komende weken uitkomen. Dat is natuurlijk leuk en spannend! We wensen de leerlingen 
van Unit 2 veel plezier bij dit thema! 
 

Dramales voor groep 4 
Op dinsdag 2 juli krijgen de leerlingen van groep 5 een les drama van een drama-docent. De leerlingen 
hebben dit schooljaar al een keer eerder drama-les van deze docent gekregen. De drama-les vindt 
gewoon onder schooltijd op school plaats. 
 

Nieuws uit Unit 3  
Nieuwe leerling in groep 6 
Een paar weken geleden is er een nieuwe leerling gestart in Unit 3. Haar naam is Yasmine en zij is 
overgekomen van de Jacobsvlinder. Yasmine zit bij ons in groep 6. We wensen haar en haar vader en 
moeder een fijne tijd toe op IKC Stella Nova! 
 

Groep 7: alle leerlingen geslaagd voor het fietsexamen! 
In de week voor Hemelvaart hebben de leerlingen van groep 7 fietsexamen gedaan. Zij moesten op de 
fiets een route afleggen, waarbij ze moesten laten zien dat zij zich aan de verkeersregels kunnen 
houden en zich goed in het verkeer kunnen bewegen. Voordat ze aan hun route begonnen, werd 
gecontroleerd of ze de betekenis van een aantal belangrijke verkeersborden kenden. Een aantal dagen 
geleden kregen we te horen dat alle leerlingen van groep 7 geslaagd zijn voor hun fietsexamen! Daar 
zijn we heel erg trots op! De leerlingen hebben een diploma gekregen en kunnen nu veilig aan het 
verkeer deelnemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 5 juni 2019 Nieuwsbrief 10. 
13.30 – 17.00 uur Herhalingscursus BHV. 

Donderdag 6 juni 2019 Schooltuinen groep 5. 
Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren. 

Maandag 10 juni 2019 2e Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij! 

Dinsdag 11 juni 2019 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Woensdag 12 juni 2019 Culturele dag: Groep 1 en 2    Circus op school 
                         Groep 3 t/m 8   Drievliet 

Donderdag 13 juni 2019 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 14 juni 2019 Meester Gerard afwezig, meester Eelco vervangt.  

Maandag 17 juni 2019 Meester Gerard afwezig, juffrouw Laura vervangt. 
Juffrouw Hanneke afwezig. 

Dinsdag 18 juni 2019 19.30 uur OR vergadering. 

Woensdag 19 juni 2019  

Donderdag 20 juni 2019 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 21 juni 2019 16.00 – 19.00 uur Zomerfeest. 
Meester Filemon afwezig, meester Eelco vervangt. 

Maandag 24 juni 2019 15.15 uur Teamoverleg. 
19.30 uur MR vergadering. 

Dinsdag 25 juni 2019  

Donderdag 27 juni 2019 Meester Eelco afwezig. 

Maandag 1 juli 2019 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Dinsdag 2 juli 2019 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
Drama-les groep 4. 

Woensdag 3 juli 2019 Nieuwsbrief 11. 

Donderdag 4 juli 2019 Schooltuinen groep 5. 
Meester Eelco afwezig. 

 


