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Algemeen 
 

 

Start herinrichting Willem Alexanderplantsoen 
Binnenkort starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het Willem Alexanderplantsoen, het 
park achter ons gebouw. Binnen een jaar moet het plantsoen een metamorfose ondergaan, waarna 
het een prachtig park is waarin buurtbewoners en leerlingen naar hartenlust kunnen wandelen en 
spelen. Op www.zoetermeer.nl/waplantsoen kunt u een filmpje bekijken van het nieuwe park. 
Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, worden er bouwhekken om het terrein geplaatst. 
Hierover vindt overleg plaats met de uitvoerder van het project. Veel werkzaamheden zullen in de 
zomervakantie plaatsvinden. Een aantal werkzaamheden zal ook in de komende weken en na de 
zomervakantie moeten worden uitgevoerd. We vragen hiervoor uw begrip. De werkzaamheden 
dienen een mooi doel, namelijk een prachtig nieuw park voor iedereen! 
 
Vrijdag 6 juli: Zomerfeest 
Op vrijdag 6 juli is het feest op IKC Stella Nova, want op deze dag wordt het zomerfeest 
georganiseerd. Het zomerfeest is van 17.00 – 19.00 uur en vindt plaats in de omgeving van de 
school. Er zijn allerlei activiteiten te doen en er is eten en drinken. Alles in het teken van ‘ridders en 
prinsessen’. Het zomerfeest wordt georganiseerd voor kinderen en ouders van IKC Stella Nova en 
iedereen mag verkleed komen (natuurlijk wel passend bij het thema!). Meer informatie over het 
zomerfeest ontvangt u in de komende weken. 
 
        

Opvang 
 
  

 
Welkom 
Graag verwelkomen wij Emily, Luca, Nioh, Guiletta en Maxim bij ons op kinderdagverblijf Stella 
Nova! 
 

Personeel 
Vakantie teamleden 
De vakantietijd is begonnen. Graag informeren wij u over de vakanties van de pedagogisch 
medewerkers.   
 

Danielle: 01-06 t/m 15-06   Claudia: 18-06 t/m 08-07 
Wanisha: 31-5 t/m 12-6   Ehlana: 04-06 t/m 25-06 
Jacqueline: 8-6 t/m 29-6 
 

Stagiaire Naomi 
Het afgelopen school jaar heeft Naomi stage gelopen in unit 1 gedurende de schooltijd en op de 
BSO. Het eind van haar stage periode is alweer inzicht. Op dinsdag 3 juli loopt Naomi voor het laatst 
stage bij IKC Stella Nova. Wij willen haar vanaf deze plek alvast heel erg bedanken voor haar inzet. 
Heel veel plezier en success met je school carrière.  
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Nieuws uit de groepen 
Babygroepen 
Heeft u de huisjes in de babygroep al gezien? Graag vragen we aan degene die nog geen mooie 
gezins-familiefoto naar heeft kunnen mailen dit alsnog te doen. U kunt mailen naar; 
teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
 

U kunt in de mandjes van de kinderen alle kleding en andere toebehoren achterlaten. De 
medewerkers zullen er ook spullen voor u in leggen om weer mee naar huis te nemen. Hierbij kunt u 
denken aan traktaties en lege borstvoeding containers. Wanneer uw kind vuile kleding heeft, wordt 
dit door de medewerkers in een zakje in de mandjes gelegd. Wij willen u vragen hier alert op te zijn 
en de vuile spullen mee te nemen! 
 

Peutergroepen 
Donderdag 7 juni organiseren wij de 1e Peuterdaagse. Een kleinere, maar minstens net zo gezellige 
en stoere miniversie van de avondvierdaagse. Via de app “mijn kind” heeft u al informatie 
ontvangen. Heeft u echter nog vragen, dan vernemen wij deze graag. U kunt u en uw kind(eren) 
voor de Peuterdaagse nog opgeven bij 1 van de peuterjuffen. 
 

Buitenschoolse opvang 
Donderdag 31 mei hebben we samen met de kinderen een brandoefeningen uitgevoerd. De 
kinderen waren niet op de hoogte van deze oefening. Het was daarom goed om te zien dat alle 
kinderen snel buiten waren. We zijn onwijs trots op de snelle evacuatie! 
 

Nu het mooie weer echt doorbreekt, willen we de kinderen de mogelijkheid geven om met water 
buiten te spelen. Wilt u erop bedacht zijn dat u reserve kleding mee geeft, zodat de kinderen zich na 
het spel kunnen omkleden en droog me u mee naar huis kunnen. 
 

Wij willen u vragen om als u met uw kind naar huis gaat, uw kind af te melden bij een van de 
pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerker kan uw kind dan afmelden op de iPad.  
Zo houden wij goed inzicht in het aantal personen wat nog in het gebouw aanwezig is. Wij hebben 
helaas moeten constateren dat dit in de afgelopen periode wel eens wordt vergeten. Wij willen u 
dringend verzoeken hieraan te denken.  
 

Het activiteitenrooster voor juni vindt u in de bijlage.  
 

In de zomervakantie staan er leuke activiteiten op stapel. U ontvangt in de week van 18 juni ons 
rooster via de mail. Wij gaan er een heerlijke zomer van maken. Heeft u vragen, dan kunt u terecht 
bij de pedagogisch medewerkers. 
 
Algemene informatie 
Klantonderzoek 
Als ouder ontvangt u 1 a 2 x per jaar een mail met daarin een korte vragenlijst over uw bevindingen 
m.b.t. de opvang van uw kind. U treft deze mail op de volgende momenten: 
• Na de eerste opvangperiode (na 1 maand bij dag- en peuteropvang en na 3 maanden bij bso) 
• Bij iedere verjaardag van uw kind(eren) 
• Bij vertrek van onze opvang  
 

Af en toe wordt er op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld voeding of activiteiten een klein 
onderzoek gehouden.  
 

Onlangs hebben wij de resultaten van het klantonderzoek voor onze locatie mogen ontvangen.  
Wij zijn enorm trots op de gemiddelde 8 die van u krijgen! 
 

Als team streven wij er naar om aan uw wensen en behoeften te voldoen. We zijn dan ook heel blij 
vele complimenten te hebben mogen ontvangen. Binnen het team bespreken wij de verbeterpunten 
die u aangeeft en zetten hier acties op uit. Zo verbeteren wij onze zorg voor de kinderen en u als 
ouder. Mocht u niet tevreden zijn over zaken kunt u dit altijd ook bespreekbaar maken bij de 
medewerkers. We staan dagelijks voor u klaar om samen te kijken naar een oplossing, of punten ter 
verbetering op te pakken.  
 

Graag bedanken wij u voor het invullen van de vragenlijst en de waardering die u ons geeft! 
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Informatieboekjes en het veiligheid- en gezondheidsplan 
Binnenkort zullen de informatieboekjes en het veiligheids- en gezondheidsplan na herschrijving, op 
de website worden geplaatst en zijn ze te vinden in unit 0 en op onze BSO. Op dit moment leest de 
oudercommissie de concepten door en geeft advies over de inhoud. Als de documenten gereed zijn, 
informeren wij u hierover op de informatieborden in unit 0 en de BSO. 
 

Brandoefening Unit 0 
Niet alleen de kinderen van de BSO hebben in de meimaand een brandoefening gehad. De 
kinderen van unit 0 hebben op donderdag 17 mei aan een aangekondigde brandoefening mee 
gedaan. We zijn blij te melden dat deze oefening erg geslaagd is geweest! 
Na de oefening evalueren wij altijd hoe alles is verlopen. Soms komen hier punten ter verbetering 
uit. Tijdens de evaluatie kwamen we erachter dat de telefoonnummers die wij in “Mijn Kind” hebben 
staan niet altijd overeen komen met de nummers op het kindgegevensformulier. Wij zullen dit de 
aankomende tijd samen met u controleren. 
 

Zomerfeest 
Het is nog even wacht maar op 06-07-2018 vieren wij ons zomerfeest, gezamenlijke met het gehele 
IKC. De ouderraad is op dit moment druk bezig met de organisatie hiervan en zullen u binnenkort 
verder informeren. Met dit jaar als thema; Ridders en Prinsessen. Het feest start om 17.00 uur en 
eindigt om 19.00 uur. De ouderraad heeft de gehele organisatie op zich genomen. Ze kunnen nog 
wel wat hulp gebruiken. Mocht u uw hulp kunnen aanbieden dan horen we dit graag. 
 

Zomervakantie 
Graag vernemen wij of u vakantie plannen heeft voor de aanstaande zomervakantie. U kunt bij de 
deur van de stamgroep invullen wanneer u met vakantie bent. Voor de BSO kunt u dit doorgeven 
aan de medewerkers. 
 

Afmelden 
Wij willen u vragen om, wanneer uw kind niet naar de opvang komt, dit tijdig te laten weten. Dit kan 
telefonisch, via de “mijn kind” app of mailen naar teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl  
 

Wanneer uw kind niet de BSO komt kunt u ook naar het mobile nummer bellen 06-215 20 393 Dit is 
van toepassing op schooldagen (na 14.00 uur) en in vakanties de gehele dag. Voor 14.00 uur kunt 
bellen naar ons algemene nummer en kiezen voor optie 1. De medewerkers van unit 0 geven u 
afmelding of vraag door aan de BSO. U kunt ook mailen naar 
teambsowillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
 

Buitenspelen 
De kinderen genieten zichtbaar van om buiten te spelen. Wij verzoeken u om de kinderen, bij mooi 
weer, thuis al in te smeren. Soms zullen wij direct al buiten de dag beginnen en is uw kind al 
beschermt tegen de zon. Omdat de huid van kinderen nog erg kwetsbaar is, zullen de pedagogisch 
medewerkers uw kind gedurende de dag meermaals insmeren. Heeft u eigen zonnebrand voor u 
kind? Neemt u deze gerust mee. 
 

Bij mooi weer spelen we ook met water buiten. Uw kinderen kunnen dan nat worden. Zorgt u voor 
extra droge kleding in de mandjes of rugzak van uw kind(eren)? 
 

Inzetten van talenten 
De taalontwikkeling van onze kinderen vinden wij binnen onze locatie erg belangrijk. Hier wordt dan 
ook veel aandacht aan besteed tijdens ons dag programma. Spelenderwijs zijn we de hele dag met 
taal bezig, en voeren we kleine activiteiten uit die de taalontwikkeling stimuleert. We lezen ook veel 
voor aan de kinderen. 
Sissy, werkzaam op peutergroep 2, is onlangs gestart met een aantal collega’s uit de regio met een 
cursus gebarentaal. Deze cursus wordt aangeboden door Kentalis. Kentalis is een landelijke 
organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis 
(TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Wij wensen Sissy heel veel plezier tijdens 
het doorlopen deze cursus.  
 

 
 
 



 
 

 

Sieraden en speelgoed 
Soms nemen de kinderen iets moois mee van thuis, en willen ze dit graag aan andere laten zien. 
Graag geven wij bij u aan dat het mee brengen van sieraden of speelgoed op eigen risico is. Mocht 
er iets mee gebeuren of het raakt kwijt kunnen wij ons niet verantwoordelijk houden voor verlies of 
schade hier aan. 
 
Modderdag 
Op vrijdag 29 juni zullen wij een modderdag organiseren op onze locatie. Heerlijk kliederen, 
moddertaartjes bakken en glijden door de blubber – hoe viezer hoe beter! Voldoende reserve 
kleding en een handdoek worden geadviseerd mee te geven. Via de app “mijn kind” wordt u tijdig 
geïnformeerd over de activiteiten die gepland staan voor deze dag. 
 

Feest en bijzondere dagen 
Donderdag 7 juni:   Peuter-eendaagse  
Donderdag 14 & vrijdag 15 juni: Suikerfeest 
Zondag 17 juni:   Vaderdag  
Vrijdag 29 juni:    Modderdag 
Vrijdag 6 juli    Zomerfeest 
 
 

Onderwijs 
 
 

 
Het einde van het schooljaar nadert…  

In deze laatste dagen doen we er alles aan om het schooljaar goed af te ronden. De laatste 
portfolio’s van dit schooljaar zullen op donderdag 5 juli aan de leerlingen worden meegegeven. Hoe 
de laatste dagen van het schooljaar eruit zien, leest u verderop in de nieuwsbrief.  Ondertussen zijn 
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. 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. Maar eerst gaan we er met elkaar voor zorgen dat we dit schooljaar op een goede 
manier afsluiten!  
 
Formatie schooljaar 2018 – 2019 
Op dit moment is de directie druk bezig om de formatie voor komend schooljaar rond te krijgen. 
Tijdens de studiedag van donderdag 7 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 
gemiddelde van deze toets verantwoorden wij onze kwaliteit van het onderwijs aan de inspectie. 
Een aantal weken geleden hebben wij de resultaten ontvangen. Wij kunnen u laten weten dat wij 
voor het 7e 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. En 
daar zijn we natuurlijk enorm trots op!   
 
Afname citotoetsen groep 3 t/m 7 
Vanaf maandag 4 juni zijn we in de groepen 3 t/m 7 gestart met de afname van de Cito toetsen.  
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!  
 



 
 

 

Donderdag 7 juni: Studiedag  
Op donderdag 7 juni heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Alle leerlingen 
zijn op deze dag vrij van school. Tijdens de studiedag gaan de leerkrachten met elkaar in gesprek 
over schooljaar 2018 – 2019 en zijn zij bezig met de afronding van dit schooljaar.  
 
Donderdag 28 juni: Bedankborrel hulpouders 

Op donderdag 28 juni zijn alle hulpouders welkom op onze bedankborrel. U heeft hierover 

afgelopen week een mail ontvangen. Als u dit schooljaar, op wat voor manier dan ook, geholpen 

hebt bij één van de activiteiten, dan bent u uitgenodigd. U hoeft zich niet op te geven. De 

bedankborrel begint om 16.30 uur. 

 

Vrijdag 29 juni: Culturele dag 

Op vrijdag 29 juni vindt de jaarlijkse culturele dag plaats. Het ene jaar gaan we met de bus op 

schoolreis, het andere jaar proberen we in de buurt van de school leuke activiteiten voor de 

leerlingen te organiseren. Hiermee proberen we rekening te houden met de financiële positie van 

alle gezinnen van onze school. Dit jaar vindt de culturele dag plaats op het CKC in Zoetermeer. De 

leerlingen gaan workshops volgen die in het teken staan van de Middeleeuwen, passend bij het 

thema van het zomerfeest op vrijdag 6 juli. Binnenkort zullen de leerlingen voor de culturele dag 

worden uitgenodigd. U merkt vanzelf wanneer dit het geval is, dus houdt uw oren en ogen open de 

komende tijd! 

 
De laatste dagen van het schooljaar…  
Nog een paar weken te gaan en dan begint voor iedereen de welverdiende zomervakantie. 
Hieronder vindt u informatie over de laatste week van dit schooljaar. De dagen die niet vermeld 
staan zijn ‘gewone’ schooldagen waarop alle leerlingen van 8.30 – 14.45 uur naar school gaan. Zo 
proberen we met elkaar het schooljaar op een goede manier af te ronden.  
 
Donderdag 5 juli: Portfolio 3 mee naar huis  
Op donderdag 5 juli krijgen de leerlingen hun portfolio of rapport mee naar huis. Als er naar 
aanleiding van het  portfolio of rapport nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de 
basisgroepleerkracht of de specialist. Het kan zijn dat er in verband met de nog beschikbare tijd 
een afspraak met u wordt gemaakt  direct na de zomervakantie. We hopen dat u hiervoor begrip 
hebt.  
 
Vrijdag 6 juli: Zomerfeest 
Op vrijdag 6 juli is het feest op IKC Stella Nova, want op deze dag wordt het zomerfeest 
georganiseerd. Het zomerfeest is van 17.00 – 19.00 uur en vindt plaats in de omgeving van de 
school. Er zijn allerlei activiteiten te doen en er is eten en drinken. Alles in het teken van ‘ridders en 
jonkvrouwen’. Het zomerfeest wordt georganiseerd voor kinderen en ouders van IKC Stella Nova en 
iedereen mag verkleed komen (natuurlijk wel passend bij het thema!). Meer informatie over het 
zomerfeest ontvangt u in de komende weken. 
 

Maandag 9 juli: Afscheidsavond groep 8  
Op maandag 9 juli zullen de leerlingen van groep 8 afscheid nemen van IKC Stella Nova. Dit keer 
hebben de leerlingen weer een afscheidsmusical ingestudeerd en zullen ze deze musical voor hun 
ouders gaan opvoeren. Ouders worden binnenkort uitgenodigd om bij de afscheidsavond aanwezig 
te zijn. De avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in de centrale ruimte van ons nieuwe gebouw.      
  
Dinsdag 10 juli: Laatste schooldag groep 8  
Op dinsdag 10 juli mogen de leerlingen van groep 8 later op school komen i.v.m. de afscheids-
avond op maandagavond. We verwachten de leerlingen van groep 8 om 12.00 uur op school.  
Aan het eind van de middag nemen we met z’n allen afscheid van de leerlingen van groep 8. Om 
ongeveer 14.30 uur verzamelen alle leerlingen van IKC Stella Nova zich voor de school om samen 
met de leerlingen van groep 8 af te tellen naar het einde van de schooldag en daarmee hun basis-
schoolperiode. Met elkaar zwaaien we de leerlingen van groep 8 uit en wensen hen een hele fijne 
tijd toe op het voortgezet onderwijs. Na het uitzwaaien mogen alle leerlingen naar huis.  
  



 
 

 

Woensdag 11 juli  
De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 zijn deze dag bezig met het opruimen van hun spullen en het 
in orde maken van de Units voor de vakantie. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) een plastic tas 
bij zich hebben?!  
  
Donderdag 12 juli: Laatste schooldag groep 1 t/m 7  
Donderdag 12 juli is voor alle leerlingen de laatste schooldag. De leerlingen zullen in de ochtend 
even gaan wennen in hun nieuwe basisgroep.  
Tussen 14.30 uur en 14.45 uur zullen we met alle leerlingen verzamelen op het plein bij de ingang 
van de school. Hier zullen we met iedereen aftellen naar het eind van de dag. Na het aftellen kan 
iedereen elkaar een fijne zomervakantie wensen en is het tijd voor de zomervakantie! 
  

Vrijdag 13 juli: Calamiteitendag, alle leerlingen zijn vrij!  
Vandaag zijn alle leerlingen vrij van school! De leerkrachten zijn op school aanwezig om de school 
goed achter te laten voor de zomervakantie. In de loop van de middag gaan ook de leerkrachten 
genieten van een welverdiende zomervakantie!  
 
Portfolio’s inleveren alstublieft 
Als u het portfolio van uw kind(eren) nog thuis heeft liggen, wilt u deze dan zo snel mogelijk weer 
inleveren op school? In de komende weken hebben we de portfolio’s nodig om de laatste producten 
en resultaten erin te kunnen stoppen. Alvast bedankt! 

 
Schoolmaatschappelijk werk 
Lucas Verdoes, onze maatschappelijk werker, is beschikbaar voor alle ouders die een vraag voor 
hem hebben op het gebied van zorg rondom uw kind of in de thuissituatie. 
Op de volgende dagen is Lucas van 8.30 – 12.00 uur aanwezig op IKC Stella Nova: 
Vrijdag 8-6, maandag 11-6, vrijdag 22-6, maandag 25-6, vrijdag 6-7, maandag 9-7. 
 

Contactgegevens 
Lucas Verdoes, 06 116 256 41, l.verdoes@schoolformaat.nl 
 
Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
In de afgelopen weken zijn Amy en Viggo gestart in Unit 1. Binnenkort start Parisa in Unit 1. We 
wensen hen en hun ouders veel plezier toe op IKC Stella Nova! 
 

Thema: Ridders en Jonkvrouwen en letters van de week; de letter -r en de letter -t. 
De komende weken werken de leerlingen van Unit 1 aan het thema ‘Ridders en Jonkvrouwen’. Dit 
thema past bij het thema van de culturele dag op 29 juni en het zomerfeest op 6 juli. Binnenkort 
hangen er weer nieuwe werkjes die met het thema te maken hebben, dus als u een kijkje wilt komen 
nemen, dan bent u na schooltijd van harte welkom! De letters van de week die bij dit thema horen 
zijn de letters -r en -t. We wensen de leerlingen van Unit 1 veel plezier bij hun nieuwe thema! 
 

Klassiek op het water 
In de week van maandag 2 t/m vrijdag 6 juli wordt in Zoetermeer door het CKC ‘Klassiek op het 
water’ georganiseerd. De leerlingen van Unit 1 zullen dan een activiteit gaan doen die daarmee te 
maken heeft. We wensen de leerlingen van Unit 1 alvast heel veel plezier! 
 
Afsluiting thema kleding 
Als afsluiting van ons thema kleding zijn wij met alle groepen naar de kledingwinkel Yippie in de 
Dorpsstraat gegaan. Daar kregen de kinderen uitleg over hoe het allemaal in de kledingwinkel 
werkt. Welke maat kleding moeten we hebben, hoe werkt het alarm en alle kinderen mochten de 
streepjescode scannen.  
 

Alle kinderen hebben een kleurplaat meegekregen die ze kunnen inleveren bij Yippie. Er zullen 3 
prijzen uitgereikt worden voor de mooiste kleurplaten. Dit zijn de prijzen die te winnen zijn: 
 

- een mini fotoshoot bij studioZ met het hele gezin 
- een waarde cheque van Yippie ter waarde van €25,-- 
- een knuffel van happy horse met een maximale waarde van €15,-- 
 

Om ons thema echt af te sluiten mogen alle kinderen van unit 1 vrijdag verkleed naar school komen. 
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Nieuws uit Unit 2  
Klassiek op het water 
In de week van maandag 2 t/m vrijdag 6 juli wordt in Zoetermeer door het CKC ‘Klassiek op het 
water’ georganiseerd. De leerlingen van Unit 2 zullen dan een activiteit gaan doen die daarmee te 
maken heeft. We wensen de leerlingen van Unit 2 alvast heel veel plezier! 
 
Nieuws uit Unit 3  
Klassiek op het water 
In de week van maandag 2 t/m vrijdag 6 juli wordt in Zoetermeer door het CKC ‘Klassiek op het 
water’ georganiseerd. De leerlingen van Unit 3 zullen dan een activiteit gaan doen die daarmee te 
maken heeft. We wensen de leerlingen van Unit 3 alvast heel veel plezier! 
 
Warme overdracht met Voortgezet Onderwijs 
Op woensdagmiddag 6 juni heeft meester Gerard met alle mentoren van het V.O. een kort gesprek 
gehad om onze leerlingen van groep 8 aan hen over te dragen. Tijdens deze warme overdracht 
leren de mentoren hun nieuwe mentorleerlingen alvast een beetje kennen, zodat zij komend 
schooljaar een goede start kunnen maken. 
 
Groep 7: Verkeersexamen, alle leerlingen geslaagd! 
Vorige week vrijdag hebben de leerlingen van groep 7 en 1 leerling van groep 8 verkeersexamen 
gedaan. Ze moesten op de fiets een rondje door Zoetermeer afleggen, waarbij ze zich goed aan de 
verkeersregels moesten houden. Een aantal weken eerder hadden de leerlingen al theorie examen 
gedaan. Deze week hebben we te horen gekregen dat alle leerlingen geslaagd zijn. De leerlingen 
hebben hun verkeersdiploma ontvangen. Gefeliciteerd allemaal! 
 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 6 juni 2018 Nieuwsbrief 10. 

Donderdag 7 juni 2018 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 8 juni 2018 11.00 uur Maandviering. 

Dinsdag 12 juni 2018 19.30 uur OR&MR vergadering. 

Woensdag 13 juni 2018 Schoolbezoek uit Haarlem. 

Donderdag 14 juni 2018 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 15 juni 2018 Schoolbezoek uit Utrecht. 

Donderdag 21 juni 2018 Meester Eelco afwezig. 

Maandag 25 juni 2018 Juffrouw Manouk afwezig, juffrouw Mandy vervangt. 

Dinsdag 26 juni 2018 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 

Donderdag 28 juni 2018 Meester Eelco afwezig.  

Vrijdag 29 juni 2018 Culturele dag. 

Vrijdag 6 juli 2018 17.00 – 19.00 uur Zomerfeest. 

Maandag 9 juli 2018 19.00 uur Afscheidsavond groep 8. 

Dinsdag 10 juli 2018 Laatste schooldag groep 8. 
14.30 uur Uitzwaaien groep 8. 

Donderdag 12 juli 2018 Laatste schooldag groep 1 t/m 7. 

Vrijdag 13 juli 2018 Calamiteitendag; alle leerlingen zijn vrij! 

 


