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Algemeen 
 

 
Zomervakantie 2019 
Tijdens de zomervakantie zijn de kinderopvang en de BSO van IKC Stella Nova gewoon geopend. 
Mocht u gebruik willen maken van onze opvang (buiten de reguliere uren om), dan kunt u hiervoor 
contact opnemen met Angelique Bekooy. 
In de eerste weken van de zomervakantie zullen de glazen schuifdeuren op de 1e verdieping (in de 
volksmond ‘aquarium’ genoemd). Vervangen worden door vaste kozijnen en glazen deuren met 
omlijsting. Omdat de constructie van de kozijnen en glazen deuren met omlijsting anders is dan de 
huidige constructie, zullen er reparatiewerkzaamheden aan de vloer gedaan moeten worden. In de 
periode van vrijdag 19 juli tot en met vrijdag 26 juli gaan deze werkzaamheden plaatsvinden. In de 
periode daarna zullen ook een aantal lekkage plekken op het plafond worden bijgewerkt. Hiervoor zal 
een verrijdbare steiger worden geplaatst, zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. 
 

De werkzaamheden zorgen ervoor dat een deel van het gebouw niet betreden mag worden. Dit 
gedeelte zal worden afgezet met rood-wit lint. De BSO kan gedurende de werkzaamheden op haar 
eigen plaats blijven. Er zal gedurende deze tijd extra op de veiligheid van de kinderen worden gelet. 
Via de BSO app zullen we u de precieze data nog doorgeven. Wij hopen op u begrip voor de eventuele 
overlast. Als u vragen heeft, loop gerust even langs  bij Angelique!  
 

Zomerfeest 
We kijken vol enthousiasme terug op een geslaagd zomerfeest. We hebben genoten van alle kinderen 
die veel plezier beleefden, van het lekkere eten en van de gezellige avond. Wij willen alle ouders 
bedanken die mee hebben geholpen aan dit mooie feest. Zonder hun was dit niet gelukt, wij kijken uit 
naar volgend jaar. 
 

IKC teamavond 
Op dinsdag 2 juli hebben we met alle medewerkers  
Van IKC Stella Nova een gezellige teamavond gehad. 
Een heerlijke BBQ stond er op het menu. Het weer zat  
mee, een mooie gelegenheid om bij te praten en het  
schooljaar met elkaar af te sluiten. 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 



 
 

 

Opvang 
 
  
 

Welkom nieuwe kinderen! 
Graag verwelkomen wij Josefien op babygroep 1. 
Op de BSO willen we graag Tobias en Diya welkom heten. 
 
Unit 0 
Personeel 
Sinds 11 juni is Merve bij ons begonnen. Ze werkt op beide babygroepen. U heeft vast al kennis met 
haar kunnen maken. Kila is ondertussen steeds meer aan het werk. We wensen haar een spoedig 
herstel toe. 
 

De vakanties van de medewerkers zijn ondertussen ook begonnen. Een aantal collega’s, zoals 
Danielle, Kayleigh en Jacqueline zijn weer terug en hebben een fijne vakantie gehad. 
 

Kila is op vakantie van 7 tot 13 juli 
Alejandra van 22 tot 26 juli 
Bianca van 22 juli tot 10 augustus 
Maaike van 23 juli tot 6 augustus 
Angelique van 26 juli tot 19 augustus 
Rachida van 10 augustus tot 31 augustus 
Sissy en Brenda van 11 tot 31 augustus 
Kelsey van 29 tot 9 augustus 
Saskia van 29 juli tot16 augustus 
Halima van 12 augustus tot 31 augustus 
 
Afscheid stagiaire Kim 
We hebben op 2 juli afscheid genomen van stagiaire  Kim op de babygroep 1. Kim heeft met een goed 
resultaat haar stage periode  afgesloten. We zullen Kim missen maar wensen haar veel succes met 
haar verdere carrière. 
 

Afscheid stagiaire Naomi  
Ook van stagiaire Naomi in Unit 1 en de BSO hebben we op 2 juli afscheid genomen. We wensen 

Naomi heel veel succes en geluk met haar toekomstige carrière.  
 

Taalontwikkeling 
Aan ons thema ’Feest’ is een einde gekomen, we hebben er een feestje van gemaakt. Hele mooie, 
feestelijk knutsels gemaakt. Liedjes gezongen en gedanst. Ook hebben we nieuwe woorden geoefend 
en is er veel voorgelezen door leerlingen van het ONC. Ons nieuwe thema is ‘Zomer’. We hebben er 
zin in en gaan weer een hoop plezier beleven. 
 

Deuren sluiten op de babygroepen 
Wij willen u vragen om tijdens het haal- en breng moment de deuren goed achter u te sluiten op de 
babygroepen. Dit om te voorkomen dat er geen baby’s ongemerkt naar buiten kunnen lopen / kruipen. 
Wij merken dat er veel zussen / broers die mee komen met ophalen de deuren open laten staan.  
 

Reserve kleding 
Wij willen u vragen om de mandjes van uw kind(eren) na te kijken op passende kleding en seizoen 
gebonden kleding.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Jas van Taal  
Dinsdag 18 juni kwam er een mevrouw van de Bibliotheek  
met ‘de Jas van Taal’. Dit was geheel gericht op peuters.  
Ze had een hele grote jas bij zich, met heel veel zakken.  
In al die zakken zaten voorwerpen wat met de zomer te  
maken had: een zonnebril, zwembroek, een schepje,  
bellenblaas en drie letters waar B A M mee gemaakt kon  
worden. De kinderen mochten de voorwerpen uit de jas  
gaan zoeken en vertellen wat het was. Daarna kwam er  
een prachtig plaatjesboek uit een tas. De kinderen mocht- 
en vertellen over een plaatje, over wat ze zagen. Vervol- 
gens maakte de mevrouw van de Bibliotheek hier een  
rijmpje van. 
De kinderen mochten met de dobbelsteen gooien en het  
deurtje open maken, met hetzelfde kleurtje wat ook op  
de dobbelsteen stond. Toen alle deurtjes open waren,  
verscheen er een plaatje met luchtbellen erop. De kinderen  
vonden het erg leuk om te doen en hebben veel geleerd.  
We kijken uit naar een volgende keer. 
 

Nationale modderdag 
Op 28 juni was het zo ver, spelen in de modder. De kin- 
deren vonden het erg leuk om in de modder te spelen en  
om vies te worden. Er werden maskertjes en taartjes ge- 
maakt en ook het elkaar insmeren met modder was ook  
erg in trek. 
 

Modder is gezond 
Uit onderzoek blijkt dat in de modder spelen bijdraagt aan  
een goede weerstand en, het klinkt misschien niet lekker,  
maar een beetje zand eten zorgt voor een goede kickstart  
van het immuunsysteem. In modder zit zelfs een anti- 
depressivum: de bacterie ‘mycobacterium vaccae’ helpt bij  
het aanmaken van het gelukshormoon serotonine. Ook  
verkleint buitenspelen de kans op overgewicht en ontwik- 
kelen kinderen zo hun ruimtelijk inzicht en creatief vermogen. 
 
BSO 
Reserve kleding 
I.v.m. het mooi weer, spelen de kinderen op de BSO vaker  
met water. Wij willen u daarom  vragen om reservekleding  
en eventueel een bidon en een handdoek mee te geven  
voorzien van naam. 
 

Bij mooi weer zonnebrandcrème graag al thuis smeren. 
Wilt u er aan denken om uw kind(eren) thuis al in te smeren  
met zonnebrandcrème. Op deze manier is de zonnebrand  
crème dan al goed ingetrokken en kunnen de kinderen  
onbezorgd buiten spelen. 
 

Geen speelgoed meenemen 
We merken dat er steeds meer kinderen eigen speelgoed meenemen naar de BSO. Om verwarringen 
en ruzies hier over te voorkomen willen wij u vragen om geen speelgoed aan uw kind(eren) mee te 
geven. Wij hebben op de BSO heel veel leuk speelgoed waarmee de kinderen kunnen spelen. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Viering verjaardag 
Zoals u in vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft  
hebben wij een nieuwe draai gegeven aan het vieren van  
een verjaardag, dit i.v.m. o.a. ons gezonde voedingsbeleid.  
Op een leuke manier besteden wij aandacht aan de verjaar- 
dag van het kind. Een voorbeeld hiervan is dat het jarige  
kind met de pedagogische medewerker een fruittaart maakt.  
Deze wordt uitgedeeld tijdens het fruitmoment. Samen met  
de kinderen bespreken we wat zij graag zouden willen.  

 
Onderwijs 
 
 

Formatie schooljaar 2019 – 2020 
Volgende week krijgt u een brief waarin u kunt lezen welke leerkrachten na de zomervakantie in welke 
Units gaan werken. De indelingen van de basisgroepen zullen voor een groot deel hetzelfde blijven als 
ze nu zijn. De huidige leerlingen van groep 1 en 2 vormen na de zomervakantie drie basisgroepen van 
groep 1/2/3. De huidige leerlingen van groep 3 en 4 vormen na de zomervakantie twee basisgroepen 
4/5. De huidige leerlingen van groep 5 en 6 zullen na de zomervakantie samen met de huidige leerling-
en van groep 7 twee basisgroepen 6/7/8 gaan vormen. De huidige leerlingen van groep 8 gaan na de 
zomervakantie verder op het Voortgezet Onderwijs. Zoals gezegd, komende week meer informatie 
hierover! 
 

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 deze Nieuwsbrief staat 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!  
 

De laatste dagen van het schooljaar…  
Nog ongeveer 2 weken te gaan en dan begint voor iedereen de welverdiende zomervakantie. 
Hieronder vindt u informatie over de laatste weken van dit schooljaar. De dagen die niet vermeld 
staan, zijn ‘gewone’ schooldagen.  
 

Donderdag 11 juli: Portfolio 3 mee naar huis  
Op donderdag 11 juli krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. Als er naar aanleiding van het  
portfolio nog dringende vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de basisgroepleerkracht. 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.  
 

Maandag 15 juli: Afscheidsavond groep 8  
Op maandag 15 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 zijn uitgenodigd om bij de afscheidsavond aanwezig te zijn. De avond 
begint om 19.00 uur en vindt plaats in de centrale ruimte van ons gebouw.      
  

 
 



 
 

 

Dinsdag 16 juli: Laatste schooldag groep 8  
Op dinsdag 16 juli mogen de leerlingen van groep 8 later op school komen i.v.m. de afscheidsavond 
op maandagavond. We verwachten de leerlingen van groep 8 om 12.45 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 17 juli  
De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 zijn deze dag bezig met de grote schoonmaak en het opruimen 
van de Units voor de vakantie. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) een plastic tas bij zich heeft 
(hebben)?! 
 

Donderdag 18 juli: Laatste schooldag groep 1 t/m 7  
Donderdag 18 juli is voor alle leerlingen de laatste schooldag. Tussen 14.30 uur en 14.45 uur zullen 
we met alle leerlingen verzamelen in het centrale deel van de school. Hier zullen we met iedereen 
aftellen naar het eind van de dag. Na het aftellen kan iedereen elkaar een fijne vakantie wensen en is 
het tijd voor de zomervakantie! 
  

Vrijdag 19 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 vakantie. In de loop van de middag gaan ook de leerkrachten genieten 
van een welverdiende zomervakantie!  
 

Data waarop onze School Maatschappelijk Werker (SMW-er) aanwezig is 
In de komende periode ben ik aanwezig op 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 is er nog een nieuwe leerling begonnen bij ons op school in Unit 1; Giliano. Giliano 
heeft geen broertjes of zusjes bij ons op school, maar wel een nicht en neef (Macy uit Unit 3 en Dean 
uit Unit 2). We wensen Giliano en zijn ouders een fijne tijd toe op IKC Stella Nova! 
 

Thema voor de komende weken: Reis om de wereld 
Het thema tot aan de zomervakantie is ’Reis om de wereld’. In de Unit zijn vlaggetjes opgehangen en 
wordt toegewerkt naar de zomervakantie. We wensen de leerlingen van Unit 1 veel plezier bij dit 
thema! 
 

Afscheid juffrouw Naomi 
Het afgelopen schooljaar heeft juffrouw Naomi stage gelopen in Unit 1. Zij was daar elke maandag en 
dinsdag te vinden. Aan het eind van de dag liep zij ook stage bij onze BSO, omdat zij een opleiding 
volgde voor medewerker IKC. Pas geleden is juffrouw Naomi geslaagd voor haar opleiding, waardoor 
ook haar stageperiode afliep. Deze week hebben we afscheid van haar genomen, want juffrouw Naomi 
heeft besloten om nog verder te gaan studeren. We wensen haar daarbij heel veel succes! 
 

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! 
 

 
 



 
 

 

Nieuws uit Unit 2  
Geen bijzonderheden de komende weken. 
 

Nieuws uit Unit 3  
Groep 7 en 8: Geschiedenisles op het Erasmus College 
Een paar weken geleden heeft groep 7 en 8 een gastles gekregen van meneer van Munster, leerkracht 
Geschiedenis op het Erasmus College en vader van Tatum uit Unit 1. Het onderwerp waarover de 
gastles ging was de 80 jarige oorlog. Op donderdag 4 juli gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar het 
Erasmus College om te kijken naar een voorstelling over de 80 jarige oorlog, gemaakt door EMC2 
leerlingen van het Erasmus College. De leerlingen gaan onder begeleiding van meester Filemon en 
juffrouw Laura op de fiets naar het Erasmus College toe. 
 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 3 juli 2019 Nieuwsbrief 11. 

Donderdag 4 juli 2019 Schoolbezoek uit Oegstgeest. 
Groep 7 en 8 op bezoek bij het Erarsmus College. 
Meester Eelco afwezig. 

Maandag 8 juli 2019 Meester Gerard afwezig, juffrouw Laura vervangt. 

Dinsdag 9 juli 2019 Meester Gerard afwezig, meester Filemon vervangt. 

Woensdag 10 juli 2019  

Donderdag 11 juli 2019 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 12 juli 2019  

Maandag 15 juli 2019 Musical groep 8 voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. 
19.00 uur Afscheidsavond groep 8. 

Dinsdag 16 juli 2019 Laatste schooldag groep 8. 

Woensdag 17 juli 2019 Schoonmaakochtend. 

Donderdag 18 juli 2019 Laatste schooldag groep 1 t/m 7. 

Vrijdag 19 juli 2019 Calamiteitendag; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 22 juli t/m  
vrijdag 30 augustus 2019 

Zomervakantie 

Maandag 2 september 2019 1e schooldag schooljaar 2019 - 2020 

 


