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Algemeen 
 

Nieuwe kinderen op IKC Stella Nova 
In de afgelopen 2 weken zijn er heel veel nieuwe kinderen op IKC Stella Nova gestart. In Unit 0 zijn 
Cateleya, Rayan, Siem, Vera en Jax nieuw in de babygroep en Lex en Xavinio in de peutergroep. In 
Unit 1 zijn Jaimz en Rodrigo gestart en in Unit 2 zijn Evana, Maiko en Adelaide gestart. Bij de BSO 
zijn Joahqim, Danique, Mike, Danté, Alexandro, Jaimz, Izzie, Saar, Sidney, Lisanne, Semi, Fien, 
Robin, Avalou, Morgun, Gisele en Mira nieuw. Wij wensen onze nieuwe ‘sterren’ en natuurlijk ook 
hun ouders veel plezier op IKC Stella Nova! 
 

Opvang 
 

Nieuwe stagiaire op de peutergroep 
We hebben een nieuwe stagiaire op de peutergroep. Haar naam is Soumaya. Soumaya loopt stage 
op maandag en dinsdag. Haar stage periode is van 30 januari t/m 30 juni. We wensen Soumaya 
veel succes met haar stage! 
 

Nieuwe kinderen in Unit 0 en op de BSO 
De afgelopen periode zijn er veel nieuwe kinderen in Unit 0 en bij de BSO bijgekomen. In Unit 0 zijn 
Cateleya, Rayan, Siem, Vera en Jax nieuw in de babygroep en Lex en Xavinio in de peutergroep. 
Bij de BSO zijn Joahqim, Danique, Mike, Danté, Alexandro, Jaimz, Izzie, Saar, Sidney, Lisanne, 
Semi, Fien, Robin, Avalou, Morgun, Gisele en Mira nieuw. We wensen alle nieuwe kinderen veel 
plezier in Unit 0 of op de BSO.  
 

Een zoon voor Halima! 
Hoera!b Onze BSO collega Halima is bevallen van een gezonde zoon. Zijn naam is Haroen. We 
feliciteren Halima, haar man Ali en grote zus Meryam en grote broer Moesa met de geboorte van 
hun zoon en broertje. 
 

Onderwijs 
 

Denkt u aan het invullen en inleveren van de tevredenheidpeiling? 
Enige tijd geleden hebt u een envelop meegekregen met daarin de tevredenheidpeiling. In de 
envelop hebt u vragenlijsten aangetroffen die u in kunt vullen en daarmee uw tevredenheid kunt 
laten weten over het onderwijs op IKC Stella Nova. Op dit moment hebben veel ouders de ingevulde 
tevredenheidpeiling op school ingeleverd. Als u dit nog niet hebt gedaan, wilt u dit dan zo snel 
mogelijk doen? U kunt de ingevulde vragenlijsten in de envelop inleveren tot en met maandag 6 
februari. Op de ronde witte tafel staat een doos waarin de envelop kunt gooien. 
 

Afname Cito toetsen 
Op maandag 23 januari zijn we gestart met de afname van de Cito toetsen in groep 3 t/m 8. De 
eerste resultaten beginnen binnen te komen. We hebben de afgelopen weken gemerkt dat er veel 
leerlingen ziek zijn (geweest). Hierdoor wordt de afnameperiode van de Cito toetsen langer dan 
normaal. We proberen ook bij de leerlingen die ziek zijn (geweest) om de Cito toetsen in de 
komende weken af te nemen. Dat proberen we zo zorgvuldig mogelijk te doen door de leerlingen 
niet teveel toetsen in één keer te laten maken.  
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Op tijd naar school 
We merken dat een aantal leerlingen regelmatig te laat op school komt. In veel gevallen ligt dat niet 
aan de leerlingen, maar hebben ouders hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen u vra-
gen om elke dag uw kind(eren) op tijd naar school te brengen. Mocht u wat later zijn, wilt u dan uw 
kind(eren) zo snel mogelijk in de kring plaats laten nemen? Omdat de kringactiviteit dan al begon-
nen is, vragen wij u ook om daarna zo snel mogelijk de Unit te verlaten. Dan kunnen de leerkrachten 
en leerlingen goed hun dag beginnen. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Informatieavond KiVa  
Op dinsdag 31 januari is er voor ouders een informatieavond over KiVa georganiseerd. KiVa is onze 
methode voor het aanleren van sociale vaardigheden en werkt preventief tegen pesten. Tijdens de 
informatieavond heeft een medewerker van KiVa, dhr. Marco Derr, informatie gegeven over KiVa. 
Van een aantal ouders hebben we gehoord dat zij inhoudelijk nog meer over de lessen van KiVa 
willen weten. Omdat wij dit schooljaar met de methode gestart zijn, hebben we op dit moment nog 
geen duidelijk beeld van alle thema’s en lessen die daarbij horen. Ons voorstel is dan ook om aan 
het begin van volgend schooljaar een informatiemoment in te plannen, waarbij we u daarover meer 
informatie geven. Dan heeft het team de tijd om de methode onder de knie te krijgen en u duidelijke 
informatie te kunnen geven. Daarnaast hebben we dan ook ervaring met de vragenlijst die door de 
leerlingen in mei wordt ingevuld. 
 
Nieuws uit Unit 1 
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
Vorige week zijn er 2 nieuwe sterren gestart in Unit 1: Jaimz en Rodrigo. Jaimz is afgelopen week 4 
jaar geworden en Rodrigo is overgekomen van de Vuurvogel. Hij zit al in groep 2. We wensen hen 
en hun ouders veel plezier toe op IKC Stella Nova! 
 

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! 
 
 

Nieuws uit Unit 2 
Nieuwe leerling in Unit 2 
Deze week is er een nieuwe leerling gestart in Unit 2. Adelaide is overgekomen van de Vuurvogel 
en zit in groep 5. We wensen haar en haar ouders veel plezier en succes toe op IKC Stella Nova! 
 

Groep 7: Op bezoek bij het Stadsmuseum op dinsdag 14 februari 
Op dinsdag 14 februari gaan de leerlingen van groep 7 samen met juffrouw Hester op bezoek bij het 
Stadsmuseum. Daar gaan zij werken met het project ‘Jong in de jaren 50’. Het project gaat over het 
leven toen: op welke muziek dansten opa en oma, wat was toen hip om te dragen en wat stond er in 
de huiskamer? Wat was er toen al wel en wat nog niet? Coca-Cola kwam overgewaaid uit Amerika, 
er reden steeds meer auto’s op straat en filmsterren werden echte idolen. Voor het eerst kwamen er 
elektrische apparaten op de markt, die het leven van de huisvrouw gemakkelijker maakten. Het 
educatieve programma is een leuke en leerzame reis door de jaren vijftig. We wensen de leerlingen 
van groep 7 veel plezier toe! 
 

Groep 8: Voorstelling Loser 2.0 op maandag 6 februari 
Het is voor veel kinderen een spannende tijd: de overgang van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs. In Loser 2.0 krijgen kinderen uit groep 8 alvast een kijkje op de middelbare school. Zij 
zien tijdens de voorstelling hoe groepsvorming en groepsdruk je kunnen aanzetten tot gedrag waar 
je niet zelf achter staat. Door de voorstelling worden zij aangespoord om na te denken over de 
invloed en consequenties van het gebruik van social media. Samen met meester Gerard wandelen 
de leerlingen van groep 8 naar het Stadstheater. 
 

 
 
 
 



 
 

 

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 8, vrijdag 10 en maandag 13 februari worden de adviesgesprekken gehouden met de 
ouders en leerlingen van groep 8. Tijdens het adviesgesprek wordt het Onderwijskundig Rapport 
definitief gemaakt door met elkaar het definitieve advies voor V.O. te bepalen. Aan het eind van het 
adviesgesprek ontvangen de ouders van groep 8 een brief met daarop een code. Met deze brief en 
het ingevulde aanmeldingsformulier kunnen de ouders van groep 8 hun kind bij de school voor 
Voortgezet Onderwijs aanmelden. Wij raden aan voor woensdag 1 maart aan te melden!   
 
Agenda voor de komende weken: 
 

Woensdag 1 februari 2017 
Nieuwsbrief 11. 
Welkom juffrouw Manouk! 
 

Donderdag 2 februari 2017 
Meester Eelco afwezig. 
Juffrouw Hanneke afwezig. 
 

Vrijdag 3 februari 2017 
Schoolbezoek van de Touwladder uit Zoetermeer. 
Juffrouw Annemarie afwezig. 
 

Maandag 6 februari 2017 
Schoolbezoek van de Zomergaard uit Lopik. 
 

Dinsdag 7 februari 2017 
Schoolbezoek van de Hofvijver uit Zoetermeer en een school uit Amsterdam. 
 

Woensdag 8 februari 2017 
Adviesgesprekken groep 8. 
 

Donderdag 9 februari 2017 
Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag voor directeuren. 
 

Vrijdag 10 februari 2017 
Adviesgesprekken groep 8. 
 

Maandag 13 februari 2017 
Adviesgesprekken groep 8. 
 

Dinsdag 14 februari 2017 
Groep 7 op bezoek bij het Stadsmuseum. 
Groep 8 op bezoek bij het Stedelijk College (fiets mee!). 
 

Woensdag 15 februari 2017 
Nieuwsbrief 12. 
 

Donderdag 16 februari 2017 
Schoolbezoek van de Hofvijver uit Zoetermeer. 
 

Vrijdag 17 februari 2017 
11.00 uur Maandviering. 
 

 


