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Algemeen 
 

 

Dinsdag 27 juni: Staking leerkrachten basisonderwijs 
Op dinsdag 27 juni zullen de leerkrachten basisonderwijs in heel Nederland gaan staken. Zij leggen 
het eerste uur van deze dag hun werk neer. Ook de leerkrachten van IKC Stella Nova doen mee 
aan deze staking. Het gaat alleen om de leerkrachten, de medewerkers van de opvang staken niet! 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een brief over de reden voor de staking van het onderwijzend perso-
neel. De leerkrachten van IKC Stella Nova zullen staken van 8.30 tot 9.30 uur. De school is dan 
dicht en er worden geen lessen gegeven aan de leerlingen. De deur gaat om 9.30 uur open. 
Door de staking kunnen ouders hun kind(eren) pas om 9.30 uur naar school komen brengen. Voor 
ouders die naar hun werk moeten en opvang nodig hebben, is de opvang van IKC Stella Nova open. 
Om in te kunnen schatten om hoeveel kinderen het gaat, willen we u vragen uw kind(eren) voor 
donderdag 22 juni aan te melden, zodat er voldoende tijd is om extra medewerkers in te zetten. U 
kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar angelique.bekooy@partou.nl. Om 9.30 uur start 
de schooldag en zullen de leerkrachten weer aan het werk gaan. Wij hopen op uw begrip voor deze 
staking van onze leerkrachten. 
            

Opvang 
 
  

BHV en ontruimen 
Vandaag zijn Sissy, Paulina en Brenda op herhalingscursus voor de BHV. Om het jaar is dit een 
praktijk en vandaag herhalen ze met een groep collega’s alle belangrijke zaken m.b.t. eerste hulp bij 
ongelukken ontruimen van een pand, en het blussen van een brandje. Iedere dag zorgen wij dat er 
gedurende de dag altijd een BHV’er aanwezig is. Jaarlijks maken wij een Risico Inventarisatie ook 
gericht op Brandveiligheid. Als er uit deze checklist actiepunten komen, bespreken we dit in het 
team en met de oudercommissie. Vandaar dat we ook minimaal twee keer per jaar een ontruimings-
oefening doen. Hier bent u onlangs middels een brief over geïnformeerd. Voor de BSO staat er in de 
aankomende twee maanden ook een oefening ingepland. Deze zal onaangekondigd plaats gaan 
vinden. 
 

Zwangerschapsverloven 
Halima komt donderdag weer op bezoek bij IKC Stella Nova. Samen gaan we kijken hoe Halima 
haar werk kan gaan opbouwen. Wij zullen de BSO ouders hierover blijven informeren. 
Rachida en Carola zullen vanaf 10 juli weer aan de slag gaan. Alle drie de baby’s zullen in de 
toekomst ook bij ons komen spelen op de babygroep. 
 

Zomervakantie op de BSO 
Het BSO team is druk bezig om een planning te maken voor de zomervakantie. Wij zullen het 
programma volgende week via de mail met u delen. Ook kunt u deze inzien op de BSO. Wij gaan   
er weer een fijne zomervakantie van maken, en horen graag wanneer u kinderen op de opvang 
komen, of misschien vrij zijn. 
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Dinsdag 20 juni: Oudercommissievergadering 
De oudercommissie komt op deze dag weer bij elkaar. Heeft u nog punten die u graag onder de 
aandacht wil brengen bij de oudercommissie dan kunt u dit kenbaar maken en zullen we u in contact 
brengen met een oudercommissielid. Mocht u zelf interesse hebben om deel te gaan nemen? Wij 
zijn hard op zoek naar ouders die mee willen helpen en denken! 
 

Donderdag 29 juni: Internationale ModderDag 
Waar en wanneer is er nog ruimte om te spelen in de natuur?  
Om te ontdekken hoe het is om slootje te springen of in een  
boom te klimmen? In onze huidige samenleving gebeurt het  
ontdekken van de wereld steeds vaker virtueel: via televisie,  
computergames, tablets en smartphones. En dat, terwijl het  
wetenschappelijk is aangetoond dat buiten spelen in de  
natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. Met  
Internationale ModderDag wordt er aandacht gevraagd voor  
het spelen in de natuur. Omdat het leerzaam en leuk is! Wij  
sluiten ons daarom aan bij dit initiatief en organiseren op  
Internationale ModderDag ook allerlei activiteiten voor onze  
kinderen.  
 

Blog: Van spelen leer je best veel! 
Op een kinderdagverblijf leveren de pedagogisch medewerkers een belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van de kinderen. Dat doen ze tijdens geplande activiteiten, vrij spelen en de normale 
dagelijkse momenten zoals eten en verschonen. Vooral spelenderwijs leren de kinderen enorm veel. 
Peuter Jorian deelt tijdens de middag koekjes uit aan de kinderen op het kinderdagverblijf. 
Pedagogisch medewerker Tessa krijgt er ook een. ‘Hee, de mijne is vierkant’, ze laat de kinderen 
haar koekje zien. Annabel van drie roept: ‘Die van mij ook’. Tessa zegt: ‘Ik ga mijn koekje rond 
maken’. Je ziet de kinderen denken: ‘Hoe gaat ze dat doen?’ Ze begint de hoekjes van het koekje af 
te bijten. ‘Kijk, nu is hij rond’. Sommige kinderen beginnen ook aan de hoekjes van de lekkernij te 
knabbelen. De peuters hebben nu spelenderwijs geleerd wat een rondje en een vierkantje is. 
 

Spelend leren of lerend spelen 
Bij Partou zijn we voorstander van spelend leren. Het is een natuurlijk leerproces en de beste 
manier om dingen te leren. Kinderen hebben keuzevrijheid. Ze bepalen zelf de regels van het spel 
en geven er gaande weg invulling aan. De pedagogisch medewerker bepaalt niet wat er gebeurt, 
maar gaat mee in het spelletje van de kinderen. Op deze manier sluit de activiteit aan bij de 
behoeften en interesses van een kind. 
 

Onderwijs 
 
 

Woensdag 21 juni: Studiedag  
Op woensdag 22 juni staat de laatste studiedag van dit schooljaar ingepland. Op deze dag zijn alle 
leerlingen vrij! De studiedag wordt gebruikt om diverse zaken voor dit schooljaar met elkaar af te 
ronden. De laatste schoolweken zijn altijd drukker dan normaal. Door met elkaar een dag de tijd te 
nemen, kunnen we ervoor zorgen dat ook de laatste weken zo goed mogelijk zullen verlopen. Ook 
worden alvast een aantal zaken voor komend schooljaar met elkaar doorgenomen. Op donderdag 
23 juni verwachten wij alle leerlingen weer op school. Heeft u nog opvang nodig voor de BSO op 
woensdag 21 juni? Neem dan contact op met angelique.bekooy@partou.nl.  
 

Bijeenkomst herinrichting park Willem Alexanderplantsoen 
Op donderdag 22 juni wordt er door de gemeente Zoetermeer een bijeenkomst georganiseerd over 
de herinrichting van het park in het Willem Alexanderplantsoen. U hebt hierover afgelopen maandag 
via de mail een uitnodiging gekregen. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van het ONC 
Clauslaan. Na de sloop van het schoolgebouw van de Parachute (ons oude schoolgebouw) zal het 
park een opknapbeurt krijgen. Alle buurtbewoners en andere betrokkenen worden uitgenodigd om 
over de herinrichting mee te denken, zodat er een park ontstaat waar iedereen kan recreëren. De 
bijeenkomst begint om 16.00 uur en zal tot ongeveer 18.00 uur duren. Wilt u meedenken over de 
herinrichting van het park, meldt u dan aan via projectenstadsbeheer@zoetermeer.nl.  
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Meester Eelco afwezig 
Een aantal maanden geleden hebt u kunnen lezen dat de vriendin van meester Eelco zwanger is. In 
de komende weken zal hun kind geboren worden. Wanneer dit gaat gebeuren is natuurlijk de vraag. 
Houdt u er rekening mee dat meester Eelco in de komende weken plotseling afwezig kan zijn. 
Afspraken kunnen hierdoor vervallen of worden overgenomen door een van de leerkrachten. Mocht 
meester Eelco afwezig zijn en u heeft een dringende vraag, dan kunt u hiermee terecht bij juffrouw 
Hester, juffrouw Hanneke of meester Gerard. 
 

Bezoek College van Bestuur 
Op woensdag 21 juni brengt het College van Bestuur van Unicoz onderwijsgroep een bezoek aan 
IKC Stella Nova. Nu het aantal leerlingen groeit wil het College van Bestuur zien hoe dit zich 
verhoudt ten opzichte van het gebouw en de Units waarin wordt gewerkt. Er zal worden gesproken 
over het onderwijsconcept zoals deze een aantal jaren geleden op papier is bedacht en de reële 
situatie met het huidige aantal leerlingen. Door met elkaar de situatie te bekijken, kan een gedegen 
plan worden gemaakt voor de komende jaren, zodat ook in de komende jaren het onderwijs zoals 
wij dat voor ogen hebben doorontwikkeld kan blijven worden.  
 

Formatie schooljaar 2017 – 2018: juffrouw Hanneke en juffrouw Rebecca 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat we het schooljaar gaan starten met 6 basis-
groepen. 3 Basisgroepen in Unit 1 en 3 basisgroepen in Unit 2. Vergeleken met de start van vorig 
schooljaar betekent dat dat de school gegroeid is met 1 basisgroep. Doordat er ook na de 
zomervakantie nieuwe leerlingen instromen in Unit 1, groeit het aantal leerlingen gestaag verder. 
Dat betekent ook dat het aantal leerkrachten mee gaat groeien. Komend schooljaar zal juffrouw 
Hanneke, die dit jaar haar LIO stage in Unit 1 heeft gedaan, 5 dagen in de week ons team komen 
versterken. Zij krijgt een tijdelijk contract tot aan de zomervakantie in 2018. We zijn natuurlijk erg blij 
dat juffrouw Hanneke bij ons team aansluit. Juffrouw Hanneke zal als extra leerkracht de leerlingen 
in Unit 1 gaan begeleiden. 
Juffrouw Annemarie is op dit moment met zwangerschapsverlof. In november gaat zij weer aan het 
werk. Dat betekent dat zij ook na de zomervakantie verlof heeft en vervangen moet worden. 
Juffrouw Rebecca, die dit schooljaar haar LIO stage heeft gedaan in Unit 2, zal juffrouw Annemarie 
vervangen totdat zij weer aan het werk gaat in november. Daarbij zal juffrouw Rebecca ook op 
donderdag op IKC Stella Nova te vinden zijn. Zij vervangt dan juffrouw Hester of meester Gerard die 
op deze dag taken overnemen van meester Eelco. Meester Eelco is komend schooljaar i.v.m. 
ouderschapsverlof niet aanwezig op donderdag.  
We wensen juffrouw Hanneke en juffrouw Rebecca veel plezier en succes toe op IKC Stella Nova.  
 

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! 
 
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.  
 

Juffrouw Manouk afwezig 
Juffrouw Manouk is op maandag 26 en dinsdag 27 juni niet op school aanwezig. Zij heeft een paar 
weken geleden een nieuw huis gekregen en gaat op deze dagen verhuizen. Op maandag en 
dinsdag zal juffrouw Manouk worden vervangen door juffrouw Hanneke. 
 

Groep 3: les tandenpoetsen 
Op vrijdag 23 juni komt de Jeugdtandverzorging op school voor de leerlingen van groep 3. Zij krijgen 
dan een tandenpoetsles aangeboden. De leerlingen krijgen eerst informatie van twee tandarts-
assistentes. Daarna gaan, ze in groepjes, naar de Dental Car op het plein voor de school. Daar 
krijgen ze poetsles.   
 
 



 
 

 

 
Gastles van de moeder van Noah 
Op vrijdag 16 juni komt de moeder van Noah een gastles geven aan de leerlingen van Unit 1. De 
moeder van Noah werkt op Schiphol en kan de leerlingen veel vertellen over reizen. Dat past perfect 
in het thema ‘landen’ waar de leerlingen van Unit 1 in deze periode mee bezig zijn! 
 
Nieuws uit Unit 2 
Juf Rebecca en juf Laura zijn geslaagd! 
Juf Rebecca en juf Laura zitten in de afrondende fase van hun stageperiode op IKC Stella Nova. In 
de afgelopen weken zijn zij beoordeeld door hun stagebegeleider van de PABO. Wij willen juf Laura 
en juf Rebecca feliciteren met het afronden van hun studie!  
 

 
Agenda voor de komende weken: 
 

Woensdag 14 juni 2017 
Nieuwsbrief 18. 
Fotograaf KPC Groep op bezoek. 
 

Vrijdag 16 juni 2017 
Juffrouw Hester afwezig. 
 

Maandag 19 juni 2017 
13.30 uur Schoolbezoek uit Friesland. 
 

Woensdag 21 juni 2017 
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Donderdag 22 juni 2017 
16.00 uur Bijeenkomst herinrichting park Willem Alexanderplantsoen bij het ONC Clauslaan. 
 

Vrijdag 23 juni 2017 
Meester Eelco afwezig. 
Groep 3; tandenpoetsles. 
 

Maandag 26 juni 2017 
Juffrouw Manouk afwezig, juffrouw Hanneke vervangt. 
 

Dinsdag 27 juni 2017 
8.30 – 9.30 uur Staking personeel IKC Stella Nova onderwijs. 
Meester Eelco afwezig in verband met directeurenoverleg. 
Juffrouw Manouk afwezig, juffrouw Hanneke vervangt. 
 

Woensdag 28 juni 2017 
Nieuwsbrief 19. 
9.00 uur College van bestuur op bezoek. 
 

Donderdag 29 juni 2017 
Portfolio 3 mee naar huis. 
 

 


