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Algemeen 
 

 

Woensdag 15 maart: Stembureau in IKC Stella Nova 
Op woensdag 15 maart vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. In het gebouw van IKC Stella 
Nova zal op deze dag het stembureau te vinden zijn voor alle bewoners die in de omgeving van ons 
gebouw wonen. Het is voor het eerst dat het stembureau in IKC Stella Nova te vinden zal zijn. In het 
verleden was het stembureau al vaak te gast in ons oude gebouw. 
Nu de Tweede Kamer verkiezingen voor de deur staan, wordt er in de hoogste groepen van Unit 2 
aandacht besteed aan de verkiezingen. Dan is het extra mooi dat de leerlingen op woensdag 15 
maart zien hoe het stembureau in het echt werkt en wat erbij komt kijken. Daarnaast krijgen alle 
buurtbewoners ook de kans om ons gebouw eens van binnen te bekijken. Een win-win situatie! 
Het zal bij de start van de dag op woensdag 15 maart misschien iets drukker zijn in ons schoolge-
bouw dan op andere dagen. We vragen  dan ook om uw begrip als deze ochtend anders verloopt 
dan u gewend bent. Het stembureau zal geplaatst worden in de buurt van de lift in het centrale deel 
van de school. Het stembureau is geopend van 7.30 – 21.00 uur. 
 

Opvang 
 
 

Verlof Rachida 
Rachida haar laatste werkweek zit er al bijna op en vanaf maandag 13 maart start haar 
zwangerschapsverlof. In juli verwachten we haar weer terug. We zoeken nog een passende 
flexkracht die de functie van Djenna over kan nemen. Djenna vervangt vanaf volgende week 
Rachida en zal in de aankomende periode dus het aanspreekpunt zijn van de gele groep. Wij 
wensen Rachida een heel mooi verlof toe. 
 

Claudia, welkom bij Unit 0 
De ouders die gebruik maken van de opvang zijn onder tussen al op de hoogte gebracht. Claudia 
werkt sinds 2 maart 4 dagen in de week bij ons. Ze staat op de verschillende groepen en wij hopen 
dat ze een mooie, leerzame tijd bij ons zal hebben.  
 

Sporten op maandag 
De sportactiviteit die elke maandagmiddag van 15.30 – 17.00 uur wordt georganiseerd, is net als 
vorig jaar verlengd tot aan de meivakantie. Dat betekent dat de kinderen van de BSO op maandag-
middag tussen 15.30 – 17.00 uur opgehaald moeten worden bij de gymzaal naast ons gebouw. 
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Onderwijs 
 
 

Analyse Citoresultaten  
In de weken voor de voorjaarsvakantie zijn de jaarlijkse Cito toetsen afgenomen bij de leerlingen 
vanaf groep 3. Sinds dit schooljaar maken de leerlingen van groep 1 geen Cito toetsen en de leer-
lingen van groep 2 alleen de Cito toetsen die in mei / juni worden afgenomen. De resultaten van de 
Citotoetsen hebben we al aan de leerlingen laten weten. Misschien hebben zij hun resultaten al aan 
u verteld. Daarnaast zullen de resultaten ook in het portfolio terug te vinden zijn. Het portfolio wordt 
op donderdag 23 maart aan de leerlingen mee naar huis gegeven. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief en op onze website vindt u een analyse van de behaalde resul-
taten per groep. In de analyse worden de door onze school behaalde resultaten vergeleken met de 
landelijke normen. Voor groepen waarover binnen een bepaald vakgebied zorgen bestaan, is een 
verbeterplan opgesteld. De leerkrachten van Unit 1 en Unit 2 hebben alle resultaten met elkaar ge-
analyseerd en besproken. Ook juffrouw Hanneke (intern begeleider) was aanwezig bij deze over-
leggen. De resultaten van de Cito toetsen kunnen bij de komende portfoliogesprekken besproken 
worden met onze leerkrachten. U ontvangt hiervoor in de komende weken een uitnodiging. Net 
zoals vorige keer kunt u bij de ingang intekenen voor een gesprek.  
Ook dit jaar kunnen we weer trots zijn op de door onze leerlingen behaalde resultaten! Op een aan-
tal punten zijn de resultaten nog niet naar wens en zijn we druk bezig om wel de gewenste resul-
taten te scoren. Hiervoor is een verbeterplan opgesteld. Wat voor ons het allerbelangrijkst is, is dat 
de leerlingen met plezier naar school gaan en zich op allerlei gebieden ontwikkelen. En dat zien we 
bij de meeste leerlingen gelukkig elke dag terug. 
 

Directie2daagse meester Eelco op donderdag 9 en vrijdag 10 maart 2017 
Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart heeft meester Eelco een directie2daagse. Hij is dan niet aan-
wezig op school. Met vragen kunt u op deze dagen terecht bij juffrouw Hester, meester Gerard of 
juffrouw Hanneke. 
 

Meester Eelco afwezig van dinsdag 21 tot en met dinsdag 28 maart 2017 
Van dinsdag 21 maart tot en met dinsdag 28 maart is meester Eelco afwezig. U kunt in deze periode 
met al uw vragen terecht bij juffrouw Hester, meester Gerard of juffrouw Hanneke. 
 

Kind op Maandag  
In de komende tijd gaan we op school aan de slag met het thema “De koning te rijk”. Het gaat hierbij 
vaak niet over geld, maar of iemand blij of gelukkig is. In deze tijd voor Pasen denken we daar met 
de leerlingen over na.  
In de Bijbelverhalen ontdekken we hoe Jezus mensen laat delen in een prachtig koninkrijk van God, 
een nieuwe rijkdom, een nieuw begin. Dit doen wij door na te denken over “geven en ontvangen”. 
Met “waardebonnen” gaan we in praktische zin aan de slag om dit gestalte te geven. De waarde-
bonnen staan voor een klein cadeautje, een compliment, een liedje enz. We wensen u en de 
leerlingen veel rijkdom om te delen. 
 

Ouderraad zoekt penningmeester! 
Aan het eind van dit schooljaar zal onze penningmeester Gert Westmaas de Ouderraad verlaten 
omdat zijn zoon dan naar het voortgezet onderwijs gaat. Behalve dat we dat erg jammer vinden zijn 
we dus ook op zoek naar een nieuwe penningmeester met ingang van volgend schooljaar. Vindt u 
het leuk om onze ouderraad te komen versterken en heeft u enige affiniteit of ervaring met financieel 
beheer dan zijn we op zoek naar u! Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar 
vanderknijff@msn.com . Vriendelijke groet, de ouderraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mail2.unicoz.nl/owa/redir.aspx?C=JiP1CF1DUt_W53U6k6XnkRgWFmfLeFxe_JJjgltR_IX7Oqh3DGbUCA..&URL=mailto%3avanderknijff%40msn.com


 
 

 

Nieuws uit Unit 1 
Nieuw thema en nieuwe letter van de week 
De komende periode zijn de leerlingen van Unit 0 en Unit 1 aan het werk met het thema: ‘Het weer’. 
De afgelopen week hebben de leerlingen weer een heleboel activiteiten gedaan en werkjes gemaakt 
over ‘Het weer’. De letter van de week bij het thema is de letter -w van ‘weer’. 
 

Juffrouw Wil 
Een aantal weken geleden is juffrouw Wil ziek geworden. Zij heeft toen een paar dagen flinke koorts 
gehad. De afgelopen weken is juffrouw Wil op bepaalde uren weer op school aanwezig. Tijdens 
haar ziekte is zij haar stem kwijtgeraakt. Daarvoor gaat zij nu naar de logopedist. U begrijpt dat het 
erg onhandig is om juffrouw te zijn zonder dat je daarbij je stem mag gebruiken. Vandaar dat 
juffrouw Wil op bepaalde uren ondersteunende activiteiten uitvoert. We hopen dat juffrouw Wil 
binnenkort weer haar stem terug heeft, zodat zij weer hele dagen met de leerlingen bezig kan zijn. 
 

Juffrouw Zoë loopt stage in Unit 1 
Op maandag en vrijdag is er een nieuw gezicht in Unit 1. Juffrouw Zoë loopt op deze dagen stage in 
Unit 1. Juffrouw Zoë is een oud-leerling van onze school en zij volgt de opleiding ‘onderwijsassis-
tent’. Juffrouw Zoë zal tot aan de zomervakantie in Unit 1 aanwezig zijn. Wij wensen juffrouw Zoë 
een leerzame en plezierige stage toe! 
 

Bibliotheekbezoek groep 3 op dinsdag 4 april 
Op dinsdag 4 april gaan de leerlingen van groep 3 op bezoek bij de bibliotheek. Samen met één van 
de leerkrachten lopen de leerlingen vanaf school naar de bibliotheek toe. Meer informatie over dit 
bibliotheekbezoek krijgt u in de volgende nieuwsbrief. 
 

Leerlingen groep 3 gestart met Staal spelling en Estafette lezen 
De leerlingen van groep 3 zijn deze week met twee nieuwe activiteiten gestart. Nu Veilig Leren 
Lezen is afgerond, krijgen de leerlingen instructie spelling. Hiervoor gebruiken we een nieuwe 
methode die hetzelfde is als de methode die in groep 4 gebruikt wordt: Staal spelling. De leerlingen 
leren hierdoor alvast een aantal spellingregels, waardoor we hopen dat de overgang naar groep 4 
verbeterd wordt. 
Ook is een aantal leerlingen uit groep 3 (de snelle lezers) gestart met Estafette lezen. Dit is een 
methode die wij in Unit 2 gebruiken om het technisch lezen te verbeteren. Het estafette lezen wordt 
samen gedaan met leerlingen uit groep 4. De leerlingen die meer moeite hebben met lezen, krijgen 
extra leesondersteuning aangeboden. Als zij goed op tempo kunnen lezen, mogen zij ook meedoen 
met Estafette lezen. Door deze twee nieuwe activiteiten aan de leerlingen van groep 3 aan te 
bieden, is de doorlopende leerlijn en daarmee de overstap van groep 3 naar groep 4 verbeterd. 
 

Op zoek naar: verpakkingsmateriaal en blikken 
Over een paar weken starten de leerlingen van Unit 1 met een nieuw thema. Dit keer is dat het 
thema ‘voeding’. In Unit 1 zal in deze periode een winkel worden gemaakt en daarvoor zijn we op 
zoek naar lege verpakkingen en schone blikken. Hiermee kunnen activiteiten gedaan worden en 
kunnen de leerlingen een echte winkel naspelen. Helpt u mee sparen? U kunt de lege verpakkingen 
en schone blikken inleveren bij één van de leerkrachten van Unit 1. 
 
Nieuws uit Unit 2 
Leerlingen groep 7 en 8 doen mee aan kinderverkiezingen 
Op dinsdag 14 maart worden er kinderverkiezingen gehouden. Deze kinderverkiezingen worden een 
dag voor de echte Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. De leerlingen zijn al druk bezig met 
hun voorbereidingen. Dat betekent dat ze informatie over de politieke partijen aan het verzamelen 
zijn en nog belangrijker, kijken welke partij welke standpunten heeft. Op dinsdag 14 maart mogen zij 
dan hun stem uitbrengen op de partij van hun keuze. 
 

Donderdag 16 maart: Groep 7 en 8 op bezoek bij het Stadsmuseum 
Op donderdag 16 maart brengen de leerlingen van groep 7 en 8 een bezoek aan het Stadsmuseum. 
De leerlingen van groep 7 lopen samen met meester Filemon naar het stadsmuseum toe. De leer-
lingen van groep 8 gaan samen met juffrouw Hester naar het Stadsmuseum. Bij het Stadsmuseum 
krijgen de leerlingen een les over het vormen van je eigen mening. We wensen de leerlingen veel 
plezier toe! 
 

 
 



 
 

 

Portfolio’s inleveren 
Niet alle portfolio’s zijn weer ingeleverd op school. De leerlingen maken regelmatig gebruik van hun 
portfolio als zij daarin producten moeten stoppen. Het is dan ook onhandig als het portfolio dan niet 
op school aanwezig is. Daarom vragen we u om het portfolio elke keer zo snel mogelijk weer mee 
naar school te geven. Daarnaast mag het portfolio eind maart weer mee naar huis en willen de 
leerkrachten het portfolio vullen met de laatste resultaten. Dus als u het portfolio nog thuis hebt 
liggen, graag zo snel mogelijk weer op school inleveren! 
 
Agenda voor de komende weken: 
 

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. 
 

Woensdag 15 maart 2017 
Schoolbezoek van de Beatrixschool uit Waddinxveen. 
Stembureau in IKC Stella Nova. 
 

Donderdag 16 maart 
Groep 7 en 8 op bezoek bij het Stadsmuseum. 
 

Vrijdag 17 maart 2017 
Juffrouw Annemarie afwezig. 
 

Dinsdag 21 maart 2017 
Meester Eelco afwezig. 
 

Woensdag 22 maart 2017 
Nieuwsbrief 14. 
Meester Eelco afwezig. 
 

Donderdag 23 maart 2017 
Meester Eelco afwezig. 
Schoolbezoek van een aantal intern begeleiders uit Heerlen. 
 

Vrijdag 24 maart 2017 
Meester Eelco afwezig. 

 


