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Algemeen 
 
 

Er is geen algemeen nieuws te melden. 
 

Opvang 
 
  

Vakanties personeel 
Op dit moment is Danielle op vakantie. Ze begint op dinsdag 30 mei weer met werken. Ook Djenna 
haar vakantie is begonnen. Zij is er weer op woensdag 24 mei. 
Halima haar zwangerschapsverlof zit er alweer op. De aankomende twee weken is ze nog heerlijk 
even vrij. Mandy vervangt haar vrije dagen. 
 

Regionale ouderavond 
Vanavond vindt de tweede regionale ouderavond van Partou plaats op een van onze vestigingen in 
Leidschenveen. Wat leuk om vanuit Stella Nova 4 ouders te mogen ontvangen. Het belooft net als 
vorig jaar weer een inspirerende avond te worden waar Claudia en Angelique bij aanwezig zullen 
zijn. 
 

Filmfestival 
Met een grote groep 8+ BSO kinderen zullen Paulina en Angelique op woensdag 31 mei naar het 
filmfestival gaan in Utrecht. Wij zijn benieuwd naar de remake van onze film en wachten allemaal in 
spanning af hoe het er op het grote bioscoopscherm uit zal gaan zien.  
 

Zomerfeest bij de opvang 
Ook dit jaar hebben wij weer een zomerfeest ingepland. Met als thema “Alice in Wonderland”. De 
uitnodiging heeft u al ontvangen. Het zomerfeest is op vrijdag 9 juni van 17.30 uur tot 19.30 uur.   
Wij hopen dat jullie allemaal komen. 
  

GGD inspectie 
Op onze BSO heeft er op 10 april een inspectie plaats gevonden. Deze inspectie verliep prima en 
met een mooi eindrapport, deze vindt u in de bijlage, zijn wij weer trots op het resultaat. 
 

Oudercommissie zoekt nieuwe leden!  
Vanaf volgend schooljaar stopt Patricia met haar bijdrage aan de oudercommissie. Wij zijn dus hard 
op zoek naar nieuwe OC leden. Wilt u meer informatie over de rol van de oudercommissie en de 
taken? Neemt u dan contact op via angelique.bekooy@partou.nl.  
 

Zomerse temperaturen 
Al twee dagen is het mooi weer, dus vragen wij aan u: 

-  Wilt u de mandjes controleren en kijken of de reservekleding niet te warm is? 
-    Wilt u als u uw kind op een mooie zomerdag komt brengen ’s ochtends thuis uw kind alvast 

insmeren met zonnebrand? Dan kunnen we snel heerlijk buiten spelen. 
Ook zullen wij bij heel mooi weer lekker met water buiten spelen. Neemt u dan een badpakje of 
zwembroek mee? Eventueel kunt u deze alvast in het mandje van uw kind klaarleggen. 

 

Nieuwsbrief 



 
 

 

 

Onderwijs 
 
 

Mozaïekproject  
Op maandag 8 mei hebben de leerlingen van IKC Stella Nova meegedaan aan het mozaïekproject. 
Leerlingen van verschillende leeftijden hebben sterren gemaakt van kleine gekleurde steentjes. 
Deze sterren worden binnenkort op de zwarte banken op ons schoolplein geplakt, zodat ze mooi 
kunnen stralen in het zomerse zonnetje.  
De sterren worden op een groot oppervalk geplakt. Tussen de sterren worden witte steentjes ge-
plakt zodat het één mooi geheel wordt. Een aantal ouders heeft afgelopen donderdag en dinsdag 
geholpen de ruimtes tussen de sterren op te vullen. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan dit bij-
zondere project en meehelpen om het mozaïek af te krijgen? Gezellig met elkaar mozaïeken onder 
deskundige begeleiding van Ingrid van het mozaïekproject. Dan bent u van harte welkom hiervoor 
op de volgende data: 
 

Donderdag 18 mei van 19:00 uur - 21:30 uur 
Dinsdag 23 mei van 10:00 uur - 15:00 uur of van 19:00 uur - 21:30 uur 
Woensdag 24 mei van 19:00 uur - 21:30 uur 

Er is al twee avonden door verschillende ouders hard gewerkt aan het mozaïek voor op het school-
plein. Heel erg leuk om te doen en het wordt prachtig! De werkplaats waar aan het mozaïekproject 
gewerkt wordt is aan de Cesar Franckrode 64. Er is een parkeerterreintje aanwezig. Ook opa’s en 
oma’s of andere betrokkenen die het leuk vinden om te helpen zijn van harte welkom.  
 

Wilt u een of meerdere avonden komen helpen, dan graag even aanmelden via het volgende 
mailadres: vanderknijff@msn.com 
 

Bericht van juffrouw Wil  
Beste ouders, 
 

De afgelopen jaren ben ik steeds minder gaan werken en aan het begin van dit schooljaar heb ik 
aan meester Eelco aangegeven dat dit mijn laatste schooljaar zou zijn.  
 

Met veel plezier kijk ik terug op mijn werk bij de Koningin Beatrixschool en Stella Nova. Samen met 
juf Mirthe mocht ik de eerste stap zetten naar het nieuwe onderwijsconcept. Dit was een leerzame 
en heel fijne tijd. 
 

In de afgelopen jaren ben ik 4 keer oma geworden en nu is de tijd gekomen om samen met mijn 
man van onze kleinkinderen te gaan genieten. 
  

Maar in het nieuwe schooljaar zult u mij vast nog wel eens zien op Stella Nova.  
Dus zeg ik aan het eind van het schooljaar: Tot ziens! 
 

Wil Cormont 
 
Natuurlijk vinden wij het heel erg jammer dat juffrouw Wil ons gaat verlaten, maar we begrijpen het 
ook heel goed dat ze meer tijd wil genieten van haar kleinkinderen. En zoals ze zelf al zegt, zullen 
we haar komend schooljaar vast en zeker nog wel eens op IKC Stella Nova tegenkomen. Natuurlijk 
zullen we met de leerlingen, ouders en het team op gepaste wijze afscheid nemen van juffrouw Wil. 
 

Studiedag, Hemelvaart en Pinksteren  
Op woensdag 24 mei heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Alle leerlingen 
zijn op deze dag vrij van school. Tijdens de studiedag gaan de leerkrachten met elkaar in gesprek 
over de toekomst van IKC Stella Nova. Het groeiend aantal leerlingen zorgt ervoor dat we onze 
organisatie moeten gaan aanpassen. Om dit zorgvuldig te doen gaan de leerkrachten tijdens de 
studiedag met elkaar in gesprek.  
Op donderdag 25 en vrijdag 26 mei zijn alle leerlingen ook vrij van school in verband met Hemel-
vaart. Op maandag 5 juni zijn alle leerlingen vrij in verband met 2e Pinksterdag. Op dinsdag 6 juni 
verwachten we alle leerlingen weer terug op school! Alvast fijne dagen toegewenst! 
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Avond4daagse van maandag 29 mei t/m donderdag 1 juni 
Ook dit jaar doet IKC Stella Nova mee aan de Avond4daagse. Afgelopen week hebt u uw kind(eren) 
(van 5 jaar of ouder) op kunnen geven voor de Avond4daagse. Deze wordt gelopen van maandag 
29 mei t/m donderdag 1 juni. Wij vinden het leuk om te merken dat heel veel kinderen zich hebben 
opgegeven! Ter herinnering willen we u erop wijzen dat het in verband met de veiligheid van de 
kinderen belangrijk is dat ouders zelf verantwoordelijk zijn en zelf hun kind(eren) begeleiden of 
onderling afspraken hierover maken met andere ouders. De Avond4daagse is een buitenschoolse 
activiteit en niet de verantwoordelijkheid van school. 

 

Maandag 15 mei: Start afname citotoetsen groep 3 t/m 7 
Op maandag 15 mei wordt er gestart met de afname van de Cito toetsen in de groepen 3 t/m 7.    
Elk schooljaar worden er in de maanden januari/februari en mei/juni Citotoetsen afgenomen. Het 
voorbereiden vindt op school plaats tijdens de instructies die de leerlingen krijgen. Wij willen u 
verzoeken in de komende weken voor uw kind(eren) geen afspraken met de dokter, tandarts en 
orthodontist etc. te maken, zodat wij gelijktijdig bij alle leerlingen de toetsen af kunnen nemen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! In verband met de Avond4daagse vinden er in de week van 
29 mei t/m 2 juni bijna geen Cito toetsen plaats, behalve de toetsen voor technisch lezen. 

 

Juffrouw Annemarie met zwangerschapsverlof 
Op vrijdag 19 mei gaat juffrouw Annemarie met zwangerschapsverlof. Als alles naar wens verloopt 
zal zij begin juli een zoon of dochter krijgen. In de weken dat juffrouw Annemarie met verlof is, wordt 
zij vervangen door juffrouw Rebecca en juffrouw Hanneke. Juffrouw Rebecca vervangt haar op dins-
dag en woensdag in Unit 2, juffrouw Hanneke op vrijdag in Unit 1. We wensen juffrouw Annemarie 
een fijn verlof toe. En natuurlijk laten we het u weten als de zoon of dochter van juffrouw Annemarie 
geboren is! 
 
Nieuws uit Unit 1 
Thema en 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’.  
In de week van 29 mei starten de leerlingen met een nieuw thema. 
 

Nieuwe leerlingen in Unit 1 
Vorige week is onze nieuwe ster Megan gestart in Unit 1. Megan zat op de kinderopvang van IKC 
Stella Nova. Silvano start binnenkort in Unit 1. Silvano is het broertje van Délano uit Unit1. We 
wensen onze nieuwe sterren veel plezier toe op IKC Stella Nova! 
 

Eindfase stageperiode Juf Hanneke  
Juf Hanneke zit in de afrondende fase van haar stageperiode op IKC Stella Nova. De komende 
weken krijgt zij meer verantwoordelijkheden binnen Unit 1, met name over basisgroep 2. Natuurlijk 
blijft zij onder toezicht van de leerkrachten van Unit 1. Als ze deze eindstage goed afsluit, dan rondt 
zij haar PABO opleiding af en is zij bekwaam om als leerkracht te starten. We wensen juf Hanneke 
veel succes toe de komende weken. 
 

Hulp gezocht bij het schoonhouden van de krukjes  
De krukjes in de kringen van de basisgroepen worden vaak gebruikt, ook tijdens het eten en drinken 
van de leerlingen. Gelukkig eten bijna alle leerlingen netjes hun eten op, maar soms lukt dit wat min-
der goed. Na een week zijn de krukjes in de kringen dan echt wel toe aan een schoonmaakbeurt. Er 
is al een aantal ouders dat elke week helpt de krukjes schoon te maken. Deze ouders kunnen wel 
wat hulp gebruiken, zodat zij niet elke week aan de beurt zijn. Het schoonmaken van de krukjes kost 
de schoonmakers die het gebouw schoonmaken veel tijd die dan ten koste gaat van andere schoon-
maakwerkzaamheden. Vandaar dat wij het erg fijn vinden dat ouders ons daarbij willen helpen. Als 
er meerdere ouders zijn die een keer willen helpen zou dat geweldig zijn. Bij de thematafel in Unit 1 
komt een lijst te hangen waarop u uw naam kunt schrijven als u wilt helpen schoonmaken. Mocht u 
meer informatie willen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij één van de leerkrachten van Unit 1. 
 

 
 
 
 



 
 

 

Leerlingen van groep 2 voor onderzoek naar de jeugdarts 
De ouders van de leerlingen van groep 2 hebben een uitnodiging van de jeugdarts gekregen om 
hun kind te laten onderzoeken. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoek dat gestart is bij het 
consultatiebureau toen de kinderen net geboren waren. Alle kinderen uit groep 2 worden voor 
onderzoek door de jeugdarts uitgenodigd. In groep 7 worden opnieuw alle kinderen gecontroleerd. 
Op deze manier wordt de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen in de gaten gehouden. 
 
Nieuws uit Unit 2 
Eindfase stageperiode Juf Laura  
Juf Laura zit in de afrondende fase van haar stageperiode op IKC Stella Nova. De komende weken 
krijgt zij meer verantwoordelijkheden binnen Unit 2, met name over de leerlingen van groep 7. 
Natuurlijk blijft zij onder toezicht van de leerkrachten van Unit 2. Als ze deze eindstage goed afsluit, 
dan rondt zij haar PABO opleiding af en is zij bekwaam om als leerkracht te starten. We wensen juf 
Laura veel succes toe de komende weken. 
 

Groep 8: Uitslag IEP Eindtoets Basisonderwijs mee naar huis op maandag 22 mei 
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 hebben op dinsdag 18 en woensdag 19 
april de IEP Eindtoets gemaakt. Op maandag 22 mei krijgen de leerlingen de uitslag van de IEP 
Eindtoets mee naar huis. Elke leerling heeft een individuele score behaald waarmee het niveau voor 
Voortgezet Onderwijs wordt bepaald. Ook wordt er een groepsscore berekend. Met deze groeps-
score verantwoordt IKC Stella Nova haar onderwijskwaliteit richting de inspectie voor onderwijs. We 
hebben er alle vertrouwen in dat onze groep 8 goed gescoord heeft! In de volgende nieuwsbrief kunt 
u de groepsscore terugvinden. 
 
Agenda voor de komende weken: 
 

Woensdag 17 mei 2017 
Nieuwsbrief 16. 
Meester Eelco afwezig. 
 

Vrijdag 19 mei 2017 
Laatste werkdag juffrouw Annemarie i.v.m. zwangerschapsverlof. 

 

Maandag 22 mei 2017 
Uitslag IEP Eindtoets Basisonderwijs mee naar huis (groep 8). 

 

Woensdag 24 mei 2017 
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017 
Hemelvaart; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Maandag 29 mei 2017 
Avond4daagse dag 1. 
 

Dinsdag 30 mei 2017 
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
Avond4daagse dag 2. 
 

Woensdag 31 mei 2017 
Nieuwsbrief 17. 
Avond4daagse dag 3. 
 

Donderdag 1 juni 2017 
Avond4daagse dag 4. 
 

Vrijdag 2 juni 2017 
11.00 uur Maandviering. 
 

Maandag 5 juni 2017 
2e Pinksterdag; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Dinsdag 10 mei 2017 
Alle leerlingen weer naar school! 
 


