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Algemeen 
 

 

 
Het team van IKC Stella Nova wenst alle kinderen van de kinderopvang, leerlingen van 
school en kinderen van de BSO en al hun ouders een hele fijne zomervakantie toe! 
 

           

Opvang 
 
  

Verloven 
Carola heeft nog heerlijk vakantie tot 10 juli. Op 10 juli begint ze weer met werken bij ons. Ze zal 
nog niet de volledige uren starten i.v.m. haar gezondheid. We zijn blij dat ze weer terug is en 
wensen haar weer een fijne tijd bij ons. 
Halima is deze week al weer een paar uurtje begonnen met werken. De aankomende weken 
breiden we dit uit. Volgende week is Halima er in ieder geval op dinsdag. Zo ziet ze ook weer even 
alle kinderen en kan zo alle nieuwe kinderen en u als ouder ontmoeten. Welkom terug Halima. 
Rachida haar verlof loopt bijna af en ze start weer op dinsdag 11 juli. Ook Rachida hebben we erg 
gemist en wensen haar ook een fijne tijd bij ons. 
  

Mandy 
Omdat Halima geleidelijk aan weer terug zal keren, heeft Mandy gesolliciteerd op de vacature die is 
ontstaan op BSO Weidedreef van Partou. Deze vestiging wordt ook aangestuurd door Angelique. 
Vanaf volgende week gaat Mandy hier aan de slag. Ze werkt volgende week nog op ma en vrijdag 
bij ons. In de vakantie zullen wij Mandy ook nog af en toe inzetten. Na de vakantie zal Mandy op 
dagen dat ze niet aan het werk is in Rijswijk, in Zoetermeer te vinden zijn. Dit zal vooral op 
woensdag en vrijdag zijn. Middels deze weg bedanken wij Mandy voor het vervangen van Halima, 
en wensen haar veel succes op haar nieuwe plek. We zijn blij dat Mandy op deze manier inzetbaar 
is voor beide locaties. 
  

Djenna 
Djenna gaat in het nieuwe jaar weer verder studeren. Helaas betekend dit voor ons dat ze mogelijk 
bijna niet meer kan werken bij ons. Op vrijdag 4 augustus is voorlopig haar laatste werkdag. We 
nemen dus nog niet echt afscheid van haar, maar gaan er wel heel erg missen. De afgelopen 
maanden verving ze Rachida en ook Djenna willen we heel graag bedanken voor alles! 
 

Stagiaires 
Ima is deze week al voor het laatst. Haar laatste stage dag is vandaag. Kim en Naween zijn 
volgende week voor het laatst. We willen de stagiaires middels deze weg bedanken voor hun inzet 
en wensen ze veel succes met verdere studie. 
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Jubileum 
Op 1 juli is Sissy 10 jaar in dienst en Brenda al 25 jaar werkzaam in de kinderopvang. Wat een 
mooie getallen zijn dat! Voor Brenda hebben wij op 16 juni een verassingsetentje georganiseerd. 
Brenda was enorm verrast en met elkaar hebben we geproost op haar jubileum. Gefeliciteerd Sissy 
en Brenda met deze mijlpaal! Wij zijn iedere dag weer blij dat jullie met zoveel liefde voor de 
kinderen zorgen! Dank jullie wel! 
  

Vakantie’s teamleden 
Op het whiteboard kunt u lezen wie er op vakantie is. Vanaf 8 juli zijn Brenda, Sissy, Bianca en 
Angelique vrij. Sissy is er op woensdag  26 juni weer, Angelique en Bianca op 31 juli en Brenda op 3 
augustus. Van 7 t/m 21 augustus is Marjolijn vrij. En Rachida van 7 t/m 27 augustus. 
  

Zomervakantieprogramma BSO 
Als bijlage vindt u het vakantieprogramma van de BSO. We hebben weer veel leuke activiteiten in 
petto. We gaan er weer een gezellige zomervakantie van maken, en wensen alle kinderen heel veel 
plezier bij ons! 
  

Hoe zit het ook alweer met… Ruilbeleid 
In onze voorwaarden staat dat ruilen alleen mogelijk is zolang de bezetting het toelaat en dat er 
geen extra personeel mag worden ingezet. Het personeelsrooster wordt zo’n 4 weken van te voren 
gemaakt en 2 weken van te voren vastgezet. Hierdoor kunnen we ruilaanvragen niet eerder dan 4 
weken voor de aangevraagde dag in behandeling nemen. Op dat moment kunnen we vaak al 
aangeven of we ruimte hebben. Soms (als het kindaantal precies op een kantelpunt zit) kunnen we 
pas 2 weken vooraf aangeven of er plek is.  

Om iedereen een even grote kans te geven om een ruildag te kunnen krijgen, zullen we aanvragen 
die we nog niet in behandeling kunnen nemen (zoals aanvragen voor over 2 á 3 maanden) dan ook 
niet meer aannemen op een “wachtlijst”.  

Voor de volledigheid hierbij nogmaals alle voorwaarden van ons ruilbeleid: 

·  Ruilen is mogelijk twee weken vóór tot twee maanden na de opvangdag dat uw kind er niet is. 
·  Dagen die niet binnen bovengenoemde termijn zijn gebruikt, kunnen niet worden gespaard. 
·  Ruilen is alleen mogelijk zolang de bezetting op de groep het toelaat. Het toegestane kindaantal    
   per groep mag niet overschreden worden. 
·  Ruilen is alleen mogelijk binnen de periode van het contract. 
·  Indien er geen plek is op de groep waar het kindje normaal naar toegaat, kan er gekeken worden   
   of er plek is op een andere groep. Indien er plek is op een andere groep dan waar het kindje  
   normaliter naar toegaat, vragen wij de klant schriftelijke toestemming hiervoor te geven. 
·  Er mag geen extra personeel ingezet worden. 
·  De gemaakte afspraken met een ouder worden in de overdrachtsmap vermeld en de wijziging van  
   dagdelen worden in de bezettingsregistratie in de groepen opgenomen. 
·  De dag dat uw kind niet aanwezig is, moet van te voren zijn doorgegeven. Geeft u dit zo vroeg  
   mogelijk aan ons door (echter uiterlijk op de dag zelf vóór 9.30 uur). 
·  Ook ziektedagen van het kind mogen geruild worden. Uiteraard blijven bovenstaande  
   uitgangspunten hierbij gelden. 
·   Feestdagen worden niet geruild. 
 



 
 

 

Onderwijs 
 
 

Het einde van het schooljaar nadert…  

In deze laatste dagen doen we er alles aan om het schooljaar goed af te ronden. De laatste 
portfolio’s van dit schooljaar zullen op donderdag 29 juni aan de leerlingen worden meegegeven. 
Hoe de laatste dagen van het schooljaar eruit zien, leest u verderop in de nieuwsbrief.  
Ondertussen zijn de voorbereidingen op het komend schooljaar alweer in volle gang. Voor komend 
schooljaar is er een nieuw jaarplan opgesteld. Door de groei van het aantal leerlingen worden we 
gedwongen onze huidige organisatie op een aantal gebieden te veranderen. Hoe we dat gaan doen 
vertellen we u komend schooljaar. We zullen komend schooljaar gaan werken met een nieuwe 
methode voor rekenen en we zullen als pilotschool meehelpen aan het ontwikkelen van een nieuwe 
methode voor wereldoriëntatie. Zo ziet u dat we komend schooljaar doorgaan met het ontwikkelen 
van ons onderwijs, zodat we kwalitatief goed onderwijs aan uw kind(eren) kunnen blijven bieden. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen ook alle documenten die belangrijk zijn (bijv. de 
schoolgids en de Stella Nova ABC) op de website geplaats worden. Maar eerst gaan we er met 
elkaar voor zorgen dat we dit schooljaar op een goede manier afsluiten!  
 

De laatste dagen van het schooljaar…  
Nog een paar dagen te gaan en dan begint voor iedereen de welverdiende zomervakantie. 
Hieronder vindt u per dag informatie over wat er op die dag ingepland staat. De dagen die niet 
vermeld staan zijn ‘gewone’ schooldagen waarop alle leerlingen van 8.30 – 14.45 uur naar school 
gaan. Zo proberen we met elkaar het schooljaar op een goede manier af te ronden.  
  

Donderdag 29 juni: Portfolio / rapport 3 mee naar huis  
Vandaag krijgen de leerlingen hun portfolio of rapport mee naar huis. Als er naar aanleiding van het  
portfolio of rapport nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de basisgroepleerkracht of de 
specialist. Het kan zijn dat er in verband met de nog beschikbare tijd een afspraak met u wordt 
gemaakt  direct na de zomervakantie. We hopen dat u hiervoor begrip hebt.  
  
Maandag 3 juli: Afscheidsavond groep 8  
Op maandag 3 juli zullen de leerlingen van groep 8 afscheid nemen van IKC Stella Nova. Dit keer 
hebben de leerlingen een afscheidsfilm gemaakt en zullen ze als echte filmsterren deze laatste 
avond beleven. Ouders en familie zijn uitgenodigd om bij de afscheidsavond aanwezig te zijn. De 
avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in de centrale ruimte van ons nieuwe gebouw.      
  
Dinsdag 4 juli: Laatste schooldag groep 8  
Op dinsdag 4 juli mogen de leerlingen van groep 8 later op school komen i.v.m. de afscheidsavond 
op maandagavond. We verwachten de leerlingen van groep 8 om 12.00 uur op school.  
In de middag krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 7 in het centrale deel van onze school de 
afscheidsfilm te zien.  
Aan het eind van de middag nemen we met z’n allen afscheid van de leerlingen van groep 8. Om 
ongeveer 14.30 uur verzamelen alle leerlingen van IKC Stella Nova zich voor de school om samen 
met de leerlingen van groep 8 af te tellen naar het einde van de schooldag en daarmee hun basis-
schoolperiode. Met elkaar zwaaien we de leerlingen van groep 8 uit en wensen hen een hele fijne 
tijd toe op het voortgezet onderwijs. Na het uitzwaaien mogen alle leerlingen naar huis.  
  
Woensdag 5 juli  
De leerlingen van alle groepen zijn deze dag bezig met het opruimen van hun spullen en het in 
orde maken van de Units voor de vakantie. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) een plastic tas 
bij zich hebben?!  
  



 
 

 

Donderdag 6 juli: Laatste schooldag groep 1 t/m 7 en afscheid juffrouw Wil 
Donderdag 6 juli is voor alle leerlingen de laatste schooldag. De leerlingen zullen in de ochtend 
even gaan wennen in hun nieuwe basisgroep. De leerlingen van groep 3 uit Unit 1 zullen onder luid 
applaus symbolisch ‘van de trap af glijden’ naar groep 4 in Unit 2. De leerlingen van groep 6 
‘glijden’ naar hun nieuwe basisgroep 7/8. Tijdens de middag nemen de leerlingen afscheid van 
juffrouw Wil. 
Om 14.30 uur gaat de deur van de school open en nodigen we alle ouders uit om de school in te 
komen en samen met hun kind(eren) een plekje te zoeken in het centrale deel van de school. Hier 
zullen we met iedereen aftellen naar het eind van de dag. Na het aftellen kan iedereen afscheid 
nemen van juffrouw Wil en daarna begint voor alle leerlingen de zomervakantie.  
  

Vrijdag 7 juli: Calamiteitendag, alle leerlingen zijn vrij!  
Vandaag zijn alle leerlingen vrij van school! De leerkrachten zijn op school aanwezig om de school 
goed achter te laten voor de zomervakantie. In de loop van de middag gaan ook de leerkrachten 
genieten van een welverdiende zomervakantie!  
 

Ouderraad, hulpouders en medezeggenschapsraad bedankt!  

Dit schooljaar hebben heel veel ouders geholpen bij alle activiteiten die we voor onze leerlingen 
hebben georganiseerd. De Ouderraad heeft ons geholpen bij het organiseren van activiteiten terwijl 
andere ouders geholpen bij de uitvoering van deze activiteiten, bij de creatieve middag, het 
schoonhouden van de kringen, bij het leren lezen van de leerlingen enzovoort. Het is teveel om 
allemaal op te noemen! Het team van IKC Stella Nova waardeert alle hulp die u als ouder geboden 
hebt enorm en wil u hiervoor dan ook hartelijk bedanken! We hopen dat u ook volgend schooljaar 
met net zoveel enthousiasme het team wilt ondersteunen om van de basisschoolperiode van uw 
kind(eren) een leuke en leerzame tijd te maken!  
 

Bedankt namens Aiden, meester Eelco en zijn vriendin! 
Aiden, meester Eelco en zijn vriendin Ingrid willen alle leerlingen en ouders bedanken voor de 
kaartjes, tekeningen en cadeautjes die zij hebben mogen ontvangen na de geboorte van Aiden.   
We hebben alles met veel plezier gelezen en uitgepakt! De bevalling op woensdag 21 juni is goed 
verlopen. Aiden woog 3630 gram en was 53cm lang. Ook in de afgelopen week is alles goed 
gegaan. Vader en moeder moeten nog wel wennen aan de hoeveelheid nachtrust die minder is 
geworden, maar gelukkig komt er een zomervakantie aan. Nogmaals ontzettend bedankt, we 
hebben het zeer gewaardeerd!! 
 

Agenda voor de komende weken: 
 

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

Donderdag 29 juni 2017 
Portfolio 3 mee naar huis. 
 

Maandag 3 juli 2017  
19.00 uur Afscheidsavond groep 8.  
  

Dinsdag 4 juli 2017  
Laatste schooldag leerlingen groep 8.  
14.45 uur Afscheid leerlingen groep 8.  
  

Donderdag 6 juli 2017  
Laatste schooldag leerlingen groep 1 t/m 7.  
14.30 uur Aftellen naar het einde van het schooljaar in het centrale deel van de school. 
14.45 uur Afscheid nemen van juffrouw Wil en het begin van de zomervakantie!  
  

Vrijdag 7 juli 2017  
Calamiteitendag; alle leerlingen zijn vrij! 
 
 

Maandag 10 juli 2017 t/m vrijdag 18 augustus 2017  Zomervakantie. 

 

Maandag 21 augustus 2016  
Start schooljaar 2017 – 2018; alle leerlingen weer naar school!  


