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Volgende Nieuwsbrief                             woensdag 29 augustus 2018 

B 
 
 
 
 
 
 
 

 

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!).  
 
        

Opvang 
 
  

 
Welkom 
Graag verwelkomen wij Bailey-Rae in unit 0 en Mats en Tess op de BSO. 
 
Personeel 
Stagiaires 
Lisanne, Naomi en Oumaima ronden deze week hun stage af. Ze hebben het allemaal prima 
gedaan, en we zijn blij dat ze een mooie tijd bij ons hebben gehad. Wij hopen ze in de toekomst 
terug te zien als collega’s, nadat ze hun studie hebben afgerond. 
We wensen ze veel succes met hun studie! 
 
Werkdagen Jacqueline  
Vanaf 1 juli zijn de werkdagen van Jacqueline veranderd. Dit ziet er als volgt uit;  
Maandag en woensdag op babygroep 2 
De rest van de week de week werkt Jacqueline flexibel op alle groepen. 
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BBL stagiaire Kelsey 
Kelsey is ondertussen ook al aardig gewend in unit 0. Er zijn al een aantal ouders die haar hebben 
ontmoet. Op dit moment wordt ze ingewerkt op het openen en sluiten van alle groepen. Als de 
voortgang van haar stage volgende week voldoende is, gaat ze vanaf 16-7 als volledige collega aan 
de slag. 
 
Vakanties teamleden 
Angela t/m 13 juli. 
Brenda van 11 juli t/m 3 augustus. 
Bianca van 16 juli t/m 2 augustus. 
Halima van 16 juli t/m 3 augustus. 
 

Verder zijn er de komende maand zo hier en daar teamleden een dagje vrij. Op het white-board kunt 
u zien wie er aan het werk is. 
 
Nieuws uit de groepen 
Babygroepen: 
Op de babygroepen genieten we van het mooie weer. De kinderen zijn vaak buiten te vinden. 
Helaas hebben we last van een aantal kinderziektes die de ronde doen. Wij informeren u hierover 
via de mijn kind app! 
 

Wilt u de kinderwagen of buggy van uw kind(eren), tijdens het brengen en halen op de gang laten 
staan en niet de groep in rijden. De wielen van kinderwagens of buggy’s kunnen erg vies zijn. De 
kinderen kruipen en spelen graag op de grond. Deze wordt zo schoon mogelijk gehouden. Het 
weren van kinderwagens of buggy’s op de groep zal hier aan bijdragen. 
 

Vergeet u niet om een mooie gezins-familiefoto naar ons te mailen. We hebben voor een aantal 
kinderen een huis kunnen maken. Graag maken wij voor alle kinderen een huisje.  
U kunt mailen naar; teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
 
Peutergroepen: 
De peuters hebben de afgelopen maand weer een hoop leuke dingen gedaan. Veel activiteiten, 
waaronder de modderdag waar we heerlijk van hebben genoten. We zijn veel buiten te vinden, waar 
we ook leuke activiteiten blijven doen. Wat binnen kan, kan ook (bijna) allemaal buiten! 
 
Buitenschoolse opvang: 
Angela heeft genoten van haar bruidsfeestje op 21 juni j.l. Met zijn alle hebben we daar een groot 
feest van gemaakt. Bedankt voor alle leuke reacties, namens Angela en ons! 
 

Het zomervakantierooster sturen wij als bijlage mee. We kijken uit naar gezellige weken op de BSO. 
De laatste vakantie week staat in het teken van een dagelijks bezoek aan de in Rijswijk gelegen 
Weidedreef. Een partou locatie waar we de hele week allemaal leuke dingen gaan beleven met alle 
locaties uit de regio. De Zomer Paspartou. U ontvangt binnenkort meer informatie. 
 
Algemene informatie 
Zomerfeest: 
Nog twee nachtjes slapen en dan vieren we op 06-07-2018 wij ons zomerfeest. Met dit jaar als 
thema; Ridders en Prinsessen. Om 17.00 uur start het feest. U kunt gedurende het feest nog 
strippenkaartjes kopen voor uw kind. 
 

Buitenspelen: 
De kinderen  genieten er zichtbaar van om buiten te spelen. Wilt u de kinderen bij mooi weer thuis al 
smeren. Omdat de huid van kinderen nog erg kwetsbaar is, zullen de pedagogisch medewerkers uw 
kind gedurende de dag meermaals insmeren. Wij gebruiken hiervoor Nivea of garnier kids zonne-
brandcrème, factor 50. Mocht u uw eigen zonnebrand mee willen nemen, is dit geen probleem. Wij 
vragen wel of u de naam van u kind hierop kunt schrijven en de datum van openen. 
 

Wilt u er rekening mee houden dat bij mooi weer er met water kan worden buitengespeelt. Zorgt u 
voor extra droge kleding in de mandjes of rugzak van uw kind(eren)? 
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Gezocht: Leden voor de oudercommissie 
 
WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE LEDEN VOOR ONZE OUDERCOMMISSIE. 
 
Ieder kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang moet een oudercommissie hebben. Hiervoor zijn 
wij op zoek naar enthousiaste leden. 
 

De oudercommissie behartigd de belangen van kinderen en ouders, dat doet de oudercommissie 
door advies uit te brengen over onderwerpen die te maken hebben met de zorg en opvang van de 
kinderen. Voorbeelden hiervan zijn het pedagogisch beleid, beleid ten aanzien van voeding, 
veiligheid en opvoeding. Daarnaast helpt de oudercommissie mee met het organiseren van 
bepaalde festiviteiten zoals bijvoorbeeld het zomerfeest en leidsterdag. Ongeveer vier a vijf keer per 
jaar is er een vergadering op de locatie met alle oudercommissieleden en de vestigingsmanager. 
 

Kortom, een leuke taak voor ouders die wat tijd vrij willen maken en die het leuk vinden om mee te 
praten over diverse onderwerpen binnen de organisatie. 
 

Lijkt u dit wat, heeft u nog vragen? Neem dan contact op via: willemalexanderplantsoen@partou.nl  

De oudercommissie 
 

 
 

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 port-
folio’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.   
U hebt deze week een mail gekregen over het afscheid van juffrouw Annemarie. Juffrouw Anne-
marie woont al een aantal jaren in Houten. Tot nu toe lukte het haar niet om een baan te vinden in 
de buurt van haar woonplaats. Dat is haar nu wel gelukt. Zij gaat na de zomervakantie starten op 
een school voor speciaal basisonderwijs. Vandaar dat wij afscheid van haar gaan nemen op woens-
dag 11 juli. In de ochtend nemen de leerlingen afscheid van juffrouw Annemarie. In de mail heeft u 
kunnen lezen op welke manier we dat gaan doen. Om 12.15 uur kunnen ouders afscheid van haar 
nemen in het centrale deel van onze school. We wensen juffrouw Annemarie veel succes en plezier 
toe bij haar nieuwe baan! 
Ondertussen zijn de voorbereidingen op het komend schooljaar alweer in volle gang. Door het 
afscheid van juffrouw Annemarie komt er ruimte vrij voor een nieuwe leerkracht. Op dit moment zijn 
we druk bezig om iemand te vinden. We hopen u hierover binnenkort te kunnen informeren. Voor 
komend schooljaar wordt er ook weer een nieuw jaarplan opgesteld. Als het jaarplan klaar is, wordt 
u hierover geïnformeerd. Natuurlijk gaan we door met ontwikkelingen passend bij ons onderwijs-
concept, 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 geplaatst worden. Maar eerst gaan we er met elkaar voor 
zorgen dat we dit schooljaar op een goede manier afsluiten!  
 
De laatste dagen van het schooljaar…  
Nog anderhalve week 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. Zo proberen we met elkaar het schooljaar op een goede manier 
af te ronden.  
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Donderdag 5 juli: Portfolio 3 mee naar huis  
Op donderdag 5 juli krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. Als er naar aanleiding van het  
portfolio nog 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 zomer-
vakantie. 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 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 vanaf 11.00 uur bezig met de grote schoon-
maak en het opruimen van de Units voor de vakantie. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) een 
plastic tas bij zich hebben?! 
In de ochtend nemen de leerlingen afscheid van juffrouw Annemarie. Om 12.15 uur kunnen ouders 
in het centrale deel van onze school afscheid nemen van juffrouw Annemarie. 
  
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 vakantie 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 vakantie. In de loop van de middag gaan ook de leerkrachten genieten 
van een welverdiende zomervakantie!  
 

Wandelen voor water 
Tijdens de Avond4daagse heeft een groot aantal leerlingen meegedaan aan de actie ’Wandelen 
voor water’. Zij werden op maandagavond gesponsord door familie en vrienden. Het totale bedrag 
dat er met deze sponsoractie is opgehaald, is € 1250,- euro! Dat is natuurlijk een geweldig bedrag! 
Vorige week is er een cheque overhandigd aan Simavi, de instantie die ‘Wandelen voor water’ 
organiseert. Het ingezamelde geld komt op een goede plek terecht. Wij willen dan ook alle 
leerlingen, ouders en alle anderen die hebben meegedaan met deze actie heel erg bedanken! 
 

  



 
 

 

Nieuws uit de MR 
Op dinsdagavond 12 juni is de MR weer bij elkaar geweest voor de maandelijkse vergadering. 
Vooraf is er ook nog een gezamenlijke vergadering geweest met de OR waarin de MR namens een 
aantal ouders vragen heeft gesteld over de hoogte van de ouderbijdrage en financiële bijdrage voor 
culturele activiteiten en extra activiteiten die de school organiseert. De MR heeft aangegeven dat zij 
het belangrijk vindt dat aan het begin van ieder schooljaar een helder overzicht komt over de 
besteding van de ouderbijdrage en dat er ook een terugkoppeling komt voor ouders over de 
besteding van het bedrag. Afgesproken is dat dit zal gebeuren. 
Tijdens de MR vergadering is het formatieplan besproken en zijn verschillende opties besproken 
voor de nieuwe groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019. We hebben tijdens deze vergadering 
ook Arina Pouwels in het zonnetje gezet, zij heeft een mooi kado ontvangen namens de MR voor 
haar jarenlange trouwe en actieve betrokken inzet als MR-lid én als hulpouder en fotografe! We 
danken Arina heel hartelijk voor al haar inzet! 
De MR wenst het team van Stella Nova, alle ouders, hulpoma´s en hulpopa´s en kinderen een hele 
fijne zomer toe! 
 

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 6-7, maandag 9-7. 
 

Contactgegevens 
Lucas Verdoes, 06 116 256 41, l.verdoes@schoolformaat.nl 
 

Nieuws uit Unit 1, Unit 2 en 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 1 zullen dan een activiteit gaan doen die daarmee te 
maken heeft. We wensen de leerlingen van Unit 1, Unit 2 en Unit 3 alvast heel veel plezier! 
 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 4 juli 2018 Nieuwsbrief 11. 

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. 

Woensdag 11 juli 2018 11.00 uur Grote zomerschoonmaak. 
12.15 uur Afscheid nemen van juffrouw Annemarie. 

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

Vrijdag 13 juli 2018 Calamiteitendag; alle leerlingen zijn vrij! 
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