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Algemeen 
 

Filmopnames IKC Stella Nova op maandag 20 februari 
Op maandag 20 februari zullen er op IKC Stella Nova filmopnames worden gemaakt. De organisatie 
arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs wil IKC Stella Nova graag als voorbeeld gebruiken voor 
scholen en opvangorganisaties die willen gaan samenwerken als IKC. In de film wordt uitgelegd wat 
er allemaal bij komt kijken als je samen een IKC wilt gaan opstarten. IKC Stella Nova wordt daarbij 
als voorbeeld gebruikt. Tijdens het filmen zullen er filmbeelden van de onderwijsomgeving worden 
gemaakt. Angelique en Eelco zullen worden geïnterviewd.  
Het is mogelijk dat er beelden van uw kind(eren) worden gemaakt. Mocht u hiervoor geen toe-
stemming geven, dan kunt u dit doorgeven aan Angelique of Eelco. Zij zorgen er dan voor dat uw 
kind(eren) niet in beeld komt / komen. Als wij niks van u horen, gaan wij ervan uit dat er opnames 
van uw kind(eren) gemaakt mogen worden. Nogmaals, het filmpje zal worden gebruikt voor andere 
scholen en opvangorganisaties in Nederland.  
 

Opvang 
 

Voorjaarsvakantie 
Graag zouden wij i.v.m. de personele planning willen weten, of er nog kinderen vrij zijn tijdens de 
voorjaarsvakantie. U kunt dit doorgeven aan de pedagogisch medewerkers. Op de BSO hebben wij 
op sommige dagen nog plek om extra kinderen op te vangen. U kunt bij de BSO navragen welke 
mogelijkheden er zijn. In de voorjaarvakantie zijn Marjolijn en Angelique een weekje vrij. 
 

Activiteitenrooster BSO 
In de bijlage vindt u de activiteitenroosters voor de komende tijd. Met trots kunnen we zeggen dat wij 
op de BSO deelnemen aan het Kinderrechten Filmfestival. Wij zullen u hier binnenkort nader over 
informeren. Vorig jaar hebben een aantal BSO's van Partou meegedaan en vanwege de enorme 
groei op de BSO, worden wij ook in de gelegenheid gesteld om deel te nemen. 
 

Een gezonde start 
De ouders van de opvang zijn onlangs geïnformeerd over de gezonde start die wij kinderen willen 
geven qua voeding. Graag delen we dit met iedereen. In de bijlage vindt u hier meer informatie over. 
 

Start 2e babygroep 
Afgelopen maandag zijn we met veel trots gestart aan onze 2e babygroep. De ruimtes zijn mooi 
ingericht en de babygroepen grenzen aan elkaar, zodat we goed met elkaar kunnen samen werken 
en de kinderen een hoop kunnen ontdekken op de groepen. 
 

Daniëlle 
Bo is ondertussen al weer ruim 8 weken oud. Daniëlle geniet nog heerlijk van haar verlof en vanaf 
27 maart gaat ze weer beginnen op de babygroep. We kijken er naar uit dat Daniëlle weer terug 
komt! 
 

Carola 
Afgelopen maandag hebben we in overleg besloten dat het voor Carola beter is om niet meer aan 
het werk te zijn. Helaas zijn de klachten van bekkeninstabiliteit verergerd. Carola verwacht rond 15 
april haar eerste kindje. Carola zal begin juli weer aan de slag gaan. 
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Rachida 
Over een aantal weken start het verlof van Rachida. Djenna werkt natuurlijk al bij ons, maar is onze 
vaste flexmedewerker. Djenna gaat Rachida vervangen tijdens haar verlof. Ondertussen zijn we op 
zoek naar iemand die Djenna kan vervangen. Wij houden u hiervan op de hoogte. 
 

Naar het theater  
Op dinsdag 7 maart gaan we met de oudste peuters naar de voorstelling "Dirk Scheele samen met 
Dikkie Dik". De ouders van de peuters die mee gaan worden deze week geïnformeerd. Wij kijken er 
naar uit om het theater te gaan bezoeken! 
 

Mandjes in Unit 0 
Graag vragen wij u de mandjes te controleren. Zijn de kleertjes niet te klein geworden en kunnen er 
misschien spullen mee naar huis? Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Onderwijs 
 

Vrijdag 24 februari 2017: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 
Op vrijdag 24 februari heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Alle leerlingen 
zijn op deze dag vrij en hebben dus een dag langer voorjaarsvakantie. 
 

Voorjaarsvakantie 
Van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart is het voorjaarsvakantie. Alle leerlingen zijn deze 
dagen vrij van school. De BSO is in de voorjaarsvakantie wel geopend. Op maandag 6 maart 
verwachten wij alle leerlingen weer terug op school! Wij wensen alle leerlingen en ouders een fijne 
vakantie toe!  
 

Meester Eelco afwezig op donderdag 9 en vrijdag 10 maart 2017 
Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart is meester Eelco afwezig in verband met een directie2daagse. 
Met vragen kunt u op deze dagen terecht bij juffrouw Hester, meester Gerard of juffrouw Hanneke. 
 

Gymkleding verplicht  
We merken dat steeds meer leerlingen gymmen in dezelfde kleding als zij de rest van de 
woensdagochtend dragen. Wij willen u vragen om uw kind(eren) gymkleding mee te geven die 
vanwege hygiënische redenen alleen tijdens de gymles gedragen wordt. Voor en na de gymles is er 
voor de leerlingen genoeg tijd om hun gymkleding aan of uit te trekken en gewone kleding aan te 
doen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

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! 
  
Nieuws uit Unit 1 
Nieuw thema en nieuwe letter van de week 
De komende periode gaan de leerlingen van Unit 0 en Unit 1 werken met het thema: ‘Het weer’. De 
werkjes van het thema ‘Muziek’ zijn in de portfolio’s gestopt of mee naar huis gegeven, dus de 
leerlingen kunnen weer aan de slag. De letter van de week bij dit thema is de letter -w van ‘weer’. 
 

Werken met 3 basisgroepen 
Zoals u weet zijn we in Unit 1 in de eerste week van februari begonnen met onze 3e basisgroep. De 
leerlingen zijn alweer helemaal gewend aan hun basisgroepen en de leerkrachten van Unit 1 geven 
aan dat de leerlingen gewend zijn aan de nieuwe indeling. 
 

 
 
 
 



 
 

 

Nieuws uit Unit 2 
Hulpouders gezocht voor de creatieve middag 
Elke dinsdagmiddag is er in Unit 2 creatieve middag. De leerlingen doen dan allerlei creativieve 
opdrachten waarbij we hulp kunnen gebruiken. Als u het leuk vindt om (zo af en toe) te komen 
helpen, dan bent u van harte welkom! De middag start om 13.15 uur en duurt tot 14.30 uur. Wilt u 
komen helpen, stuur een mail naar annemarie.prosman@ikcstellanova.unicoz.nl of loop even langs 
bij juffrouw Annemarie. 
 

Groep 5 t/m 8; Wiskids! 
Van 23 januari t/m 23 februari 2017 organiseert CKC & partners met medewerking van de 
Gemeente Zoetermeer en het Cultuurfonds Zoetermeer de educatieve wiskunde tentoonstelling 
Wiskids! Wiskids is een ‘hands-on’ tentoonstelling voor de groepen 5, 6, 7 en 8 en laat leerlingen 
spelenderwijs, wiskundige verschijnselen ervaren die aan de basis liggen van veel aspecten van 
kunst en cultuur, wetenschap en techniek en draagt bij aan de ontwikkeling van de 21e-eeuwse 
vaardigheden. De tentoonstelling bestaat uit interactieve opstellingen, waar leerlingen fysiek mee 
aan de slag gaan en de effecten van hun handelingen direct ervaren. 
Leerlingen worden uitgedaagd en kunnen op speelse wijze wiskundige verschijnselen ervaren. Ze 
worden uitgedaagd om vragen te stellen en om op onderzoek uit te gaan en zich af te vragen: “Hé? 
Hoe zit dat? Hoe kan dat?” Hiermee worden ze gestimuleerd in hun creativiteit en in de ontwikkeling 
van denk- en sociale vaardigheden zoals wiskundig inzicht, ruimtelijk inzicht, logisch redeneren, 
schattingsvermogen, perspectief name, problemen oplossen, communicatie en samenwerking. 
 

Bekijk hier de video die je alvast een voorproefje geeft van de tentoonstelling. 
 

Gratis toegang, óók buiten schooltijd 
Basisscholen uit Zoetermeer krijgen de mogelijkheid om met de groepen 5, 6, 7 en 8 de tentoon-
stelling onder schooltijd te bezoeken. Onze leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan op de volgende dagen 
naar het CKC toe: 
 

Maandag  20-02  08.45 tot 9.45     groep 8 
Maandag  20-02  11.05 tot 12.05   groep 6 
Dinsdag    21-02  08.45 tot 9.45     groep 7 
Dinsdag    21-02  11.05 tot 12.05   groep 5 
 

De leerlingen gaan lopend onder begeleiding van één van de leerkrachten naar het CKC toe. 
Uiteraard is iedereen welkom om de tentoonstelling te beleven, ook buiten schooltijd. Een ideaal 
uitje met het hele gezin. 
 

Locatie 
De tentoonstelling is in het gebouw van CKC & partners aan de Leidsewallen 80 zowel onder als 
buiten schooltijd te bezoeken. De tentoonstelling is te vinden in het hart van het gebouw: het Atrium.  
 

Groep 6 t/m 8: Bovenbouwfeest 
Elk schooljaar mogen de leerlingen van groep 8 het bovenbouwfeest organiseren voor de leerlingen 
van groep 6 t/m 8. Dit schooljaar wordt het bovenbouwfeest gehouden op donderdag 23 februari. 
Het bovenbouwfeest begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur en wordt gehouden in de centrale 
ruimte in school. Het thema van het bovenbouwfeest is ‘Film & Disney’. Wie kleedt zich het mooist / 
best naar het thema? 
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Agenda voor de komende weken: 
 

Woensdag 15 februari 2017 
Nieuwsbrief 12. 
 

Donderdag 16 februari 2017 
Schoolbezoek van de Hofvijver uit Zoetermeer. 
 

Vrijdag 17 februari 2017 
11.00 uur Maandviering. 
 

Maandag 20 februari 2017 
Filmopnames IKC Stella Nova. 
 

Dinsdag 21 februari 2017 
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
15.15 uur Teamvergadering. 
 

Woensdag 22 februari 2017 
Schoolbezoek Mariaschool uit Pijnacker. 
 

Donderdag 23 februari 2017 
Schoolbezoek van de Hofvijver uit Zoetermeer. 
19.00 – 21.00 uur Bovenbouwfeest groep 6 t/m 8. 
 

Vrijdag 24 februari 2017 
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!. 
 

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017 
Voorjaarsvakantie; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Maandag 6 maart 2017 
Alle leerlingen weer naar school! 
19.30 uur MR + OR vergadering. 
 

Woensdag 8 maart 2017 
Nieuwsbrief 13. 
 

Donderdag 9 maart 2017 
Meester Eelco afwezig i.v.m. directie2daagse. 
 

Vrijdag 10 maart 2017 
Meester Eelco afwezig i.v.m. directie2daagse. 
 

 


