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Algemeen 
 

 

Teamavond op donderdag 1 juni 
Op donderdag 1 juni heeft het team van IKC Stella Nova een teamavond. Onder het genot van een 
hapje en een drankje leren we elkaar nog beter kennen. We zien elkaar immers bijna elke dag, 
maar door alle hectiek van de dag is er vaak weinig tijd om elkaar beter te leren kennen en met 
elkaar in gesprek te gaan. Op deze teamavond moet dat lukken! 
           

Opvang 
 
  

Nieuwe kindjes 
Graag heten wij welkom Serena, Dennis en Milan en Zayne. 
 

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. 
 

Filmfestival 
Vandaag is het dan zover, de Partou- 
première van het Kinderrechten Film- 
festival! En met 16 kinderen en 3 juf- 
fen gaan we vanmiddag op pad! 
  

Uit alle Partou-inzendingen koos de  
jury, bestaande uit Filip Braams (direc- 
teur van het Kinderrechten Filmfestival)  
en onze eigen regio-directie Ruud van  
Overbeek en Laura Wiersma, tien films  
die volgens hen een plekje verdienen  
op het witte doek. Op 30 maart werden  
deze tien winnaars middels een filmpje  
bekend gemaakt. Deze groepen heb- 
ben de afgelopen weken bezoek gekre- 
gen van een professionele filmmaker,  
om de film opnieuw op te nemen en  
nóg beter te maken. Morgen zullen  
deze films stralen in Pathé Rembrandt! 
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Landelijke Finale 
Tijdens de Partou-première wordt één Partou film uitgekozen, die door mag naar de landelijke finale 
op 23 juni in de beroemdste bioscoop van Amsterdam, Tuschinski! De winnende bso neemt het 
daar op tegen de beste basisscholen van Nederland. 
  

Een berichtje van film jury: Zet hem op!  
Bso’s Laan van Maarschalkerweerd, Kanaalweg, Horsterweg, Dorpsstraat, Wildheuvel, Zijdemos, 
Ed Pelsterpark, John Hadleystraat, Limbostraat en Willem-Alexanderplantsoen, wij wensen 
jullie vandaag héél veel succes en plezier! 
 

Zomerfeest 
Met deze mooie zomerse temperaturen gaat het zomerfeest toch steeds meer kriebelen. Op 
vrijdag 9 juni zijn jullie allemaal welkom van 17.30-19.30 uur. Er worden leuke activiteiten 
georganiseerd, en met een hapje en drankje is er ook eens tijd voor ouders om elkaar te ontmoeten 
en bij te kletsen. U kunt op de groepen de lijsten invullen als u iets lekker te eten mee wilt nemen. 
Wij hopen dat jullie allemaal komen, en dat we er weer een gezellig middag hebben met elkaar! 
 

Zomervakantie 
In de zomervakantie gaan er weer een aantal teamleden op vakantie. Heeft u vakantieplannen? 
Geeft u dat dan door bij de pedagogisch medewerkers. Op de groepen hangen lijsten waar u uw 
vakantie op kunt invullen. 
 

Vrije dagen personeel 
Myria is vrij van 14 juni t/m 5 juli. 
Claudia is vrij van 19 t/m 23 juni. 
 

Regionale ouderavond 
Deze avond, gehouden op woensdag 17 mei, was een groot succes. Met veel plezier hebben meer 
dan 100 ouders de workshops bijgewoond, en inspiratie opgedaan bij de verschillende 
onderwerpen. Interactie met je kind, eetplezier, mindfulness, media en muziek. Mocht u interesse 
hebben om wat tips te lezen over de verschillende onderwerpen. In de bijlage vindt u een 
naslagboekje. 
 

Stagiaires 
Het einde van het schooljaar is al weer in zicht en wij zullen dan ook over een week of 5 afscheid 
gaan nemen van onze stagiaires Kim, Ima en Naween. Wij houden u op de hoogte van de precieze 
datum van hun afscheid. 
 

Halima 
Halima is deze week nog heerlijk vrij. Vanaf week 24 zullen we haar weer bij ons op de locatie zien. 
Halima zal dan rustig haar werkzaamheden op gaan bouwen. De uurtjes die Halima nog niet aan 
het werk zal zijn worden nog steeds overgenomen door Mandy. 

 

 
 
 



 
 

 

 
Onderwijs 
 
 

Formatie schooljaar 2017 – 2018 
Aan het eind van het schooljaar is het voor ouders fijn om te weten waar ze komend schooljaar aan 
toe zijn. Vandaar dat we u alvast willen informeren over de formatie van de basisgroepen komend 
schooljaar. In Unit 1 zal gestart worden met 3 basisgroepen. Deze basisgroepen zullen worden 
begeleid door juffrouw Divera, juffrouw Mirthe en juffrouw Manouk. Juffrouw Hanneke vervangt 
juffrouw Annemarie op de vrijdagen. De indeling van de basisgroepen zal grotendeels hetzelfde 
blijven. Alleen de leerlingen van groep 3 verhuizen naar groep 4 in Unit 2. Ook zullen er aan het 
begin van en gedurende het schooljaar nieuwe 4-jarige leerlingen instromen.  
In Unit 2 zullen we komend schooljaar ook weer met 3 basisgroepen starten. Juffrouw Hester, 
meester Filemon en meester Gerard zullen de basisgroepen begeleiden. Juffrouw Rebecca zal 
hoogstwaarschijnlijk ook na de zomervakantie juffrouw Annemarie komen vervangen in Unit 2. 
De indeling van de basisgroepen zal grotendeels hetzelfde blijven. De leerlingen van groep 6 zullen 
verhuizen naar groep 7 en krijgen dus een andere basisgroep. In de loop van de komende weken 
zullen we u door middel van een aparte brief informeren over de indeling van de basisgroepen. 
Zoals u weet groeit het aantal leerlingen van IKC Stella Nova. Dat is een goed teken! Samen met 
het team en het bestuur wordt deze ontwikkeling gevolgd en kan indien nodig extra formatie worden 
ingezet, zodat de groei goed onder controle kan worden gehouden. Ons uitgangspunt blijft ook 
komend schooljaar om het leerlingaantal gecontroleerd te laten groeien. 
 
Uitslag IEP Eindtoets basisonderwijs 
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. Deze week kregen wij de laatste resultaten van onze leerlingen 
binnen. De groepsscores vindt u hieronder in een overzicht: 
 

 

Toetsonderdeel 
 

 

Norm inspectie 
 

 

Score IKC Stella Nova 

Totaal 81,5 85,8 

Taal 81,0 89,0 

Lezen 84,0 88,0 

Rekenen 78,0 80,0 
 

Zoals u hierboven kunt zien scoren wij op alle onderdelen ruim boven de norm en voldoen we voor 
het 6e schooljaar op rij schooljaar aan de kwaliteitseisen. We zijn ook dit jaar weer enorm trots op 
onze leerlingen van groep 8 en de scores die zij hebben behaald! 
 

Studiedag woensdag 24 mei 
Op woensdag 24 mei heeft het team een studiedag gehad waarbij we in de ochtend met elkaar van 
gedachten hebben gewisseld over de toekomst van IKC Stella Nova onderwijs. De afgelopen jaren 
hebben we veel werk verzet om ons onderwijsconcept te ontwikkelen en een mooi gebouw neer te 
zetten. De komende jaren zal het leerlingaantal groeien, waardoor onze huidige manier van werken 
en indeling van Units mee zal moeten veranderen. Het is goed om daar tijdig met elkaar over in 
gesprek te gaan. Aan het eind van de ochtend stonden alle neuzen dezelfde richting op en dat is 
fijn. Zo kunnen we ook de komende jaren met elkaar het onderwijs op IKC Stella Nova met veel 
enthousiasme blijven ontwikkelen waarbij de ontwikkeling van elk kind voorop blijft staan. Wanneer 
we veranderingen gaan doorvoeren zullen we u daarover natuurlijk op tijd informeren! 
In de middag zijn de leerkrachten van Unit 1 en Unit 2 met elkaar in gesprek gegaan over allerlei 
organisatorische zaken binnen hun eigen Unit. Het was weer een leerzame en fijne dag! 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Update mozaïekproject  
In de afgelopen weken hebben diverse ouders geholpen bij het ‘vullen’ van de mozaïekwerken.    
Op dit moment zijn er 5 van de 8 delen klaar. De laatste delen worden in de komende weken 
afgemaakt. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer het mozaïekwerk op ons speelplein 
zal worden onthuld. Zodra we dit weten, zullen we hierover informeren. Alle ouders die ‘hun steentje 
hebben bijgedragen’, willen wij bedanken voor hun hulp! 
 

Portfolio’s inleveren alstublieft 
Als u het portfolio van uw kind(eren) nog thuis heeft liggen, wilt u deze dan zo snel mogelijk weer 
inleveren op school? In de komende weken hebben we de portfolio’s nodig om de laatste producten 
en resultaten erin te kunnen stoppen. Alvast bedankt! 
 

Maandag 5 juni: 2e Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij!  
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! 
 
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 landen. De 
zomervakantie komt eraan en veel leerlingen zullen dan naar het buitenland op vakantie gaan. Dan 
is het natuurlijk fijn dat je al iets over het land te horen hebt gekregen! 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 die bij het thema landen hoort is de letter -l.  
 

Juf Hanneke is geslaagd! 
Juf Hanneke zit in de afrondende fase van haar stageperiode op IKC Stella Nova. Afgelopen week 
werd zij beoordeeld door haar stagebegeleider van de PABO. Aan het eind van deze beoordeling 
kreeg juf Hanneke te horen dat zij geslaagd is en haar opleiding heeft afgerond. Wij willen juf Han-
neke nogmaals feliciteren met het afronden van haar studie! De komende weken zal juf Hanneke op 
dinsdag, woensdag en vrijdag bij ons op school te vinden zijn om de leerkrachten van Unit 1 te 
blijven ondersteunen. 
 
Nieuws uit Unit 2 
Groep 4 en 5: Verhalenkasteel 
De komende week zullen de leerlingen van groep 4 en 5 werken met Het Verhalenkasteel. Doel van 
dit programma is leerlingen kennis te laten maken met juweeltjes uit de jeugdliteratuur. Een mooi 
houten kasteel met geheimzinnige attributen geeft zijn verhalen prijs en helpt bij het vertellen van 
een verhaal. We wensen de leerlingen van groep 4 en 5 veel plezier met Het Verhalenkasteel. 
 

Groep 7: Europese Verhalenkoffer 
De Europese Unie heeft lesmateriaal ontwikkeld, dat kan worden ingezet bij lessen over de 
Europese Unie. De Europese Verhalenkoffer bevat voorwerpen, aan de hand waarvan allerlei 
onderwerpen behandeld worden. Voor de leerkrachten bevat de koffer een handleiding op papier en 
een usb-stick met filmpjes die bij de voorwerpen horen. Voorbeelden van de onderwerpen: Nooit 
meer oorlog, binnen- en Buitenlandse grenzen, de euro, het milieu, mobiel bellen. De komende 
weken zullen de leerlingen van groep 7 met deze Europese Verhalenkoffer aan de slag gaan. 
 



 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 

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 6 juni 2017 
Alle leerlingen weer naar school! 
Juffrouw Mirthe afwezig. 
 

Woensdag 7 juni 2017 
Meester Eelco afwezig. 
 

Donderdag 8 juni 2017 
15.15 uur Teamvergadering. 
 

Maandag 12 juni 2017 
Juffrouw Mirthe afwezig, juffrouw Hanneke vervangt. 
19.30 uur OR & MR vergadering. 
 

Dinsdag 13 juni 2017 
Meester Eelco afwezig. 
 

Woensdag 14 juni 2017 
Nieuwsbrief 18. 
 

Vrijdag 16 juni 2017 
Juffrouw Hester afwezig. 
 

 


