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Einde sportactiviteit op maandag 
De sportactiviteit die elke maandagmiddag van 15.30 – 17.00 uur wordt georganiseerd, zal na de 
Meivakantie afgelopen zijn. Dat betekent dat er voor de kinderen van de BSO en de leerlingen geen 
sportactiviteit meer wordt georganiseerd in de gymzaal. We zullen ons best doen om deze activiteit 
ook volgend schooljaar weer te organiseren. 
 

Pasen op IKC Stella Nova 

Op woensdag 12 april begint Pasen op IKC Stella Nova. Bij de opvang wordt het Paasfeest over 
meerdere dagen verspreid. Op school wordt het Paasontbijt en de Paasviering op woensdag 12 
april gehouden. De kinderen van Unit 0 ontbijten samen met de leerlingen van Unit 1. Ook de 
leerlingen van Unit 2 ontbijten gezellig met elkaar. Aan het eind van de ochtend is er voor de 
leerlingen van IKC Stella Nova onderwijs een Paasviering. Deze wordt gehouden in de school.    
Alle medewerkers van IKC Stella Nova wensen u hele fijne Paasdagen toe!   
 

Opvang 
 
 

Paasviering 
Op woensdag 12 april zullen de peuters en de oudste baby’s uit Unit 0 aanschuiven bij het Paas-
ontbijt van Unit 1. Een gezellige viering voor alle kinderen om aan deel te nemen. De kinderen van 
Unit 0 zijn al druk bezig om de groepen te versieren. Er hangen prachtige gekleurde en geplakte 
Paaseieren en mooie Paashaasjes. We willen samen met de kinderen van Unit 0, die helaas niet 
kunnen deelnemen aan het Paasontbijt op woensdag, een kleine paasviering houden. We hebben 
daarom op vrijdag 14 april een Paaslunch met de kinderen van Unit 0. Op maandag 17 april is IKC 
Stella Nova gesloten i.v.m. 2e Paasdag. Fijne paasdagen!  
  

Portfolio’s unit 0 
Vanaf 1 april is Unit 0 begonnen met het maken van  portfolio’s voor onze kinderen. Een portfolio is 
een verzamelmap waarin we foto's, tekeningen, knutsel, observaties en grappige/ lieve dingen over 
uw kind inschrijven. Één keer in de drie maanden liggen de mappen op de groep van uw kind ter 
inzage. U kunt dan de map bekijken en de ontwikkeling van uw kind volgen. In unit 1 en 2 gebrui-
ken ze deze mappen ook voor alle kinderen, en wij zijn hierdoor erg enthousiast geraakt. Hopelijk 
bent u net zo enthousiast!  
  

Regionale ouderavond Partou kinderopvang 
Op woensdag 17 mei  vindt de regionale ouderavond plaats in Leidschenveen. Voor deze avond 
worden alle ouders van de opvang uitgenodigd in Regio Den Haag, voor een leerzame en inspi-
rerende avond. Vorig jaar was deze avond een groot succes, en ook dit jaar zorgen wij voor een 
leuk programma. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt binnenkort. 
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Vakantie 24 april t/m 5 mei 
Graag vragen we u door te geven of de kinderen in de meivakantie bij ons komen spelen. We 
kunnen dan een goede personele planning maken. Mocht u opvang nodig hebben in de vakantie, op 
bijvoorbeeld onze BSO, dan kan dat als we plek hebben. U kunt dit aangeven bij de pedagogisch 
medewerkers of via angelique.bekooy@partou.nl. Het vakantieprogramma van de BSO vindt u in de 
bijlage bij deze nieuwsbrief. 
  

Activiteitenrooster BSO 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het activiteitenrooster van de BSO. Wij hebben er voor 
gekozen de activiteiten van 4-7/8 en 8+ in een overzicht aan u kenbaar te maken. Mocht u vragen 
hebben kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers. 
  

Oudercommissie vergadering 
Vorige week is de oudercommissie bij een gekomen om te vergaderen. De notulen ontvangt u 
binnenkort. Graag heten wij via deze weg Marion van der Hoek welkom in de oudercommissie.  
Heeft u ook interesse, maak dit kenbaar via angelique.bekooy@partou.nl. 
 

Filmfestival, we zitten bij de beste 10 filmpjes van Partou 
Vorige week donderdag hebben de kinderen het filmpje "Stommie Tommie" mogen bekijken. Daar-
na volgde de spannende uitslag waarbij de directie van Partou middels een leuke film ons aan het 
juichen kreeg! Het filmpje van IKC Stella Nova, gemaakt door de 8+ers, is door naar de volgende 
ronde voor het Unicef Filmfestival! Ontzettend knap. Gefeliciteerd! 
 

Maar wat houdt dat precies in, die volgende ronde? 
Binnenkort krijgt de BSO hulp van een heuse filmcoach die ons gaat helpen de film uit te werken tot 
een 10 minuten, bioscoop waardige film. Onze film, samen met nog 9 andere winnende inzending-
en, wordt vertoond tijdens de Partou Premiere op 31 mei in Pathé Rembrandt in Utrecht. Dus trek je 
galajurk of smoking uit de kast en oefen maar vast een pose voor op de rode loper! 
 

De beste film mag door naar de landelijke finale 23 juni in de beroemdste bioscoop van Amsterdam: 
Pathé Tuschinski. Wie weet nemen wij het straks op tegen de beste basisscholen van Nederland. 
 

Vriendjesweek bij de opvang 
Op Stella Nova ontstaan de mooiste vriendschappen, al op jonge leeftijd. Daarom organiseren we 
van 3 t/m 7 april voor het tweede jaar Vriendjesweek. We ondernemen in de Vriendjesweek allerlei 
leuke activiteiten met als thema ‘vriendschap’! Via "Mijn Kind" ziet u de activiteiten voorbij komen. 
Wij wensen alle kinderen mooie vriendschappen toe. Hoe beleven kinderen eigenlijk vriendschap? 
Bekijk hier een mooi filmpje https://www.youtube.com/watch?v=QPBfG65Ccts. 
 

Onderwijs 
 
 

Woensdag 12 april; Paasontbijt en Paasviering 
Op woensdag 12 april wordt Pasen gevierd op IKC Stella Nova. De kinderen van Unit 0 komen dan 
gezellig ontbijten met de leerlingen van Unit 1. Ook de leerlingen van Unit 2 gaan gezellig met 
elkaar ontbijten. In Unit 1 en 2 zijn intekenlijsten opgehangen waarop u kunt intekenen wat uw kind 
meeneemt voor het Paasontbijt. Als iedereen intekent op de lijst, dan kunnen we er samen een 
lekker Paasontbijt van maken! 
Na het Paasontbijt wordt er een Paasviering gehouden. De Paasviering wordt op school gehouden 
en is alleen voor de leerlingen. Om 12.15 uur gaan alle leerlingen naar huis. Het team van IKC 
Stella Nova wensen u hele fijne Paasdagen toe! 
 

Donderdag 13 april; Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 
Op donderdag 13 april heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Alle leerlingen 
zijn deze dag vrij van school! 
 

Vrijdag 14 april; Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij! 
Op vrijdag 14 april is het Goede Vrijdag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij van school! 
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Maandag 17 april; Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij! 
Op maandag 17 april is het 2e Paasdag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij van school! 
 

Woensdag 19 april; Sportdag 
Ieder schooljaar wordt er voor de leerlingen een sportdag georganiseerd. Deze keer is dat op 
woensdag 19 april. Bijna alle leerlingen van Unit 1 en 2 doen mee aan de sportdag. De leerlingen 
van groep 8 moeten op deze dag de Eindtoets Basisonderwijs maken. Zij gaan aan het eind van dit 
schooljaar met elkaar nog een leuke activiteit doen in plaats van de sportdag. Meer informatie over 
de sportdag krijgt u binnenkort via de mail! 
 

Donderdag 20 april; Culturele dag 
Eén keer in de twee jaar gaan we met de culturele dag op schoolreis. Dit jaar gaan de leerlingen 
van groep 3 t/m 5 naar Avifauna en de leerlingen van groep 6 t/m 8 gaan naar Duinrell. U heeft 
vorige week per mail informatie over deze schoolreizen van ons ontvangen. De dag start voor alle 
leerlingen gewoon op school in de eigen basisgroep. Als alle leerlingen aanwezig zijn en de leer-
lingen, vertrekken de bussen. In verband met de veiligheid krijgen alle leerlingen een bandje om hun 
pols met daarop de naam van onze school en 2 telefoonnummers die kunnen worden gebeld in 
geval van nood. We verwachten de bussen om ongeveer 15.30 uur weer terug op school. Als u nog 
niet heeft betaald, doe dit dan zo snel mogelijk. U kunt het bedrag van € 21,- per kind overmaken 
naar NL 21 ABNA 0506070328, o.v.v. de naam van uw kind.  
De leerlingen van groep 1 en 2 blijven tijdens deze culturele dag op school. Daar krijgen zij een 
alternatief programma aangeboden. Voor de culturele dag van groep 1 en 2 hoeft niet te worden 
betaald! We wensen alle leerlingen een leuke dag toe! 
 

Vrijdag 21 april; Juf- en meesterdag 
Op vrijdag 21 april as. vieren we alle verjaardagen van de juffen en meesters van IKC Stella Nova 
tijdens de Juffen- en Meesterdag 2017. Uw kind heeft vandaag een brief met informatie over het 
programma van die dag meegekregen (zie ook bijlage bij deze nieuwsbrief). We gaan alle juffen en 
meesters iets speciaals aanbieden. Daarvoor vindt u de instructies en het materiaal in het mapje bij 
de brief. Lees de brief goed! Eén van de verrassingen moet al uiterlijk woensdag 13 april 
ingeleverd worden in de dozen op de witte tafel bij binnenkomst van de school. 
 

U kunt uw kind, net als altijd, zijn/haar snack meegeven. En ook nemen de kinderen van Unit 2 
gewoon hun eigen lunch mee. De juffen- en meesterdag eindigt voor Unit 1 om 12 uur. De kinderen 
van Unit 2 blijven dan nog op school. Mocht u uw kind uit groep 4 toch om 12 uur willen ophalen, 
laat dat dan de docent vooraf weten. Om 14.45 uur is iedereen vrij en kunnen we gaan genieten van 
de meivakantie. 
 

Mocht u vragen hebben over de juffen- en meesterdag, stel die dan gerust aan de groepsouder van 
uw kind (zie onderstaand): 
 

Esther Opstelten (esther.opstelten@gmail.com) - groepsouder Unit 1 BG1 
Luwana Kuijt (luwanakuyt@hotmail.com) - groepsouder Unit 1 BG2 
Susanne Staal (susannestaal@live.nl) - groepsouder Unit 1 BG3 
Anne-Frieda Neijenhuis (annefriedaneijenhuis@gmail.com) - groepsouder Unit 2 BG1 
Liesbeth Verwiel (liesbethverwiel@kpnmail.nl) - groepsouder Unit 2 BG2 
Sigrid van Barlingen (sbarlingen@gmail.com) - groepsouder Unit 2 BG3 
 

Hartelijke groet, groepsouders Unit 1 en Unit 2 
 

Meivakantie van maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 
De Meivakantie begint dit jaar vroeger dan andere jaren. In verband met de verplichte vrije dag 
‘Koningsdag’ op donderdag 27 april is de Meivakantie een week naar voren geschoven. Hierdoor 
zijn de leerlingen vrij van maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei. Op maandag 8 mei verwachten we alle 
leerlingen weer terug op school! We wensen onze leerlingen en hun ouders alvast een fijne 
Meivakantie toe! 
 

Schoonmaakouders bedankt! 
Regelmatig is er een aantal ouders dat helpt bij het schoonhouden van onze lockers, kasten en 
kringplekken. Wij vinden het geweldig dat deze ouders zich hiervoor willen inzetten en willen ze dan 
ook nog eens extra bedanken voor alle werkzaamheden die zij doen!  
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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: ‘Ik eet het 
beter’. De komende weken gaan de leerlingen weer een heleboel activiteiten doen en werkjes 
maken die met het thema te maken hebben. De letter van de week is de letter -g van ‘gezond’. 
 

Nieuwe leerlingen in Unit 1 
Deze week is onze nieuwe ster Lynn gestart in Unit 1. Lynn is het zusje van Maren uit Unit 1. We 
wensen onze nieuwe ster veel plezier toe op IKC Stella Nova! 
 

Leerlingen groep 2 gymmen mee met groep 3 
Vanaf deze week gymmen de leerlingen van groep 2 in de grote gymzaal mee met de leerlingen van 
groep 3. De ene week zijn de leerlingen van groep 2 van basisgroep 1 aan de beurt, de volgende 
week die van basisgroep 2 en de week erna die uit basisgroep 3. Ouders hebben hierover via mail 
een overzicht ontvangen. Zo kunnen de leerlingen van groep 2 alvast wennen aan het gymmen in 
een grote gymzaal. 
 

Naam van uw kind in gymschoenen 
Veel leerlingen in Unit 1 hebben dezelfde gymschoenen. Dat zorgt ervoor dat de leerkrachten vaak 
op zoek zijn welke schoen van wie is. Het maakt het een stuk makkelijker als u met merkstift de 
naam van uw kind in de gymschoen en kunt zetten. Hiervoor ligt een merkstift op de kast bij de 
agenda. Wilt u er binnenkort voor zorgen dat de naam van uw kind in beide gymschoenen staat? 
 

Bericht voor ouders van nieuwe leerlingen 
Wilt u zo veel mogelijk proberen uw kind makkelijke schoenen aan te geven als zij naar school 
gaan? De leerlingen moeten regelmatig van schoenen wisselen en dan zijn schoenen die makkelijk 
open en dicht gaan erg handig, zowel voor uw kind als voor de leerkrachten. Alvast bedankt! 
 
Nieuws uit Unit 2 
Groep 5: Start schooltuinen op donderdag 6 april 
Op donderdag 6 april gaan de leerlingen van groep 5 samen met meester Gerard starten met de 
activiteit schooltuinen. Bij de kinderboerderij op de Voorweg krijgen de leerlingen een eigen stukje 
grond dat zij mogen gaan verbouwen. Zij leren hiermee groenten en bloemen zaaien. Later in het 
jaar wordt er natuurlijk ook geoogst! Vanaf 6 april tot aan het eind van het schooljaar zullen de leer-
lingen van groep 5 elke week onder begeleiding van meester Gerard naar hun schooltuin gaan. 
Meester Gerard houdt u van de ontwikkelingen in de schooltuin op de hoogte. Alleen bij heel slecht 
weer gaat de activiteit niet door. We wensen de leerlingen van groep 5 veel plezier toe in hun 
schooltuin! 
 

Groep 8: IEP Eindtoets Basisonderwijs op dinsdag 18 en woensdag 19 april 
Sinds vorig schooljaar is het voor alle basisscholen verplicht om deel te nemen aan de Eindtoets 
Basisonderwijs. De leerlingen van groep 8 van onze school maken de IEP Eindtoets. Op dinsdag  
18 en woensdag 19 april krijgen de leerlingen een werkboekje met daarin opdrachten over rekenen, 
taal en spelling. Deze moeten zij zo goed mogelijk maken. Na de Meivakantie krijgen de leerlingen 
de uitslag van de IEP Eindtoets. De leerlingen behalen een score waarmee het niveau voor Voort-
gezet Onderwijs wordt bepaald. De groepsscore telt als eindverantwoording voor de inspectie voor 
onderwijs. We hebben er alle vertrouwen in dat onze groep 8 goed zal gaan scoren! 
De ouders van de leerlingen van groep 8 hebben per mail extra informatie over de afname van de 
IEP toets ontvangen. In verband met de IEP Eindtoets kunnen de leerlingen van groep 8 niet mee-
doen met de sportdag. Natuurlijk gaan we dit goedmaken door een leuke activiteit te organiseren 
aan het eind van het schooljaar. Leerlingen van groep 8, alvast heel veel succes bij het maken van 
jullie Eindtoets! 
 



 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 

Woensdag 5 april 2017 
Nieuwsbrief 15. 
 

Donderdag 6 april 2017 
Schoolbezoek uit Den Bosch. 
 

Vrijdag 7 april 2017 
Meester Eelco afwezig. 

 

Maandag 10 april 2017 
Schoolbezoek van de Paulusschool uit IJsselsteijn. 

 

Dinsdag 11 april 2017 
15.15 uur Teamvergadering. 
 

Woensdag 12 april 2017 
Paasviering. 
 

Donderdag 13 april 2017 
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Vrijdag 14 april 2017 
Goede Vrijdag; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Maandag 17 april 2017 
2e Paasdag; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Dinsdag 18 april 2017 
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
 

Woensdag 19 april 2017 
Sportdag. 
 

Donderdag 20 april 2017 
Culturele dag. 
 

Vrijdag 21 april 2017 
Juf- en meesterdag. 
12.00 uur; Meivakantie voor alle leerlingen van Unit 1 en groep 4! 
14.45 uur; Meivakantie voor alle leerlingen van groep 5 t/m 8! 
 

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017 
Meivakantie; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Maandag 8 mei 2017 
Alle leerlingen weer naar school! 
 

Woensdag 10 mei 2017 
Nieuwsbrief 16. 
 

Donderdag 11 mei 2017 
Schoolbezoek van de Vuurvlinder uit Den Haag. 
 

 


