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Augustus 2019 
De zomervakantie is helaas alweer voorbij en de meeste kinderen zijn alweer gewend om naar de 
opvang of school te gaan. Veel kinderen zijn ook in de zomervakantie opgevangen door onze 
kinderopvang en BSO. De BSO had een leuk activiteitenprogramma gemaakt. Het leukst vonden de 
kinderen van de BSO PasPartouweek, waarbij ze elke dag met de bus naar Rijswijk gingen om daar 
hutten te bouwen.   
In de afgelopen weken hebben we een heleboel nieuwe sterren op IKC Stella Nova mogen verwel-
komen, 13 kinderen bij de opvang en BSO en 15 kinderen op school. We hopen dat al deze 
kinderen en hun ouders een leuke en fijne tijd zullen hebben op IKC Stella Nova! 
 

IKC Stella Nova een gezond IKC! 
IKC Stella Nova heeft het Vignet Gezonde School behaald voor het thema Voeding. We zijn trots op 
dit resultaat en hebben dit gevierd op woensdag 11 september in aanwezigheid van wethouder 
Ingeborg ter Laak. Iedereen binnen IKC Stella Nova, zowel van het team van de opvang als het 
team van school en natuurlijk ouders en kinderen vinden Gezonde Voeding op IKC Stella Nova heel 
belangrijk. Immers gezonde voeding zorgt voor energie om te leren, te spelen en te ontwikkelen.  
Een Gezond IKC is natuurlijk ook een rookvrij IKC. Het schoolplein rondom ons gebouw wordt een 
rookvrije zone. Hiervoor wordt binnenkort een bord op het schoolplein opgehangen. Dit bord krijgen 
we van de gemeente Zoetermeer. Op het bord staat: “Dit gebied is rookvrij”. 
 

Donderdag 3 oktober 2019: Studiedag 
Op donderdag 3 oktober heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. De school is 
dan gesloten. De kinderopvang en de BSO zijn deze dag gewoon open. Wilt u deze dag gebruik 
maken van de BSO, dan kunt u contact opnemen met Angelique, manager kinderopvang. 
 

Vrijdag 4 oktober 2019: Fotograaf bij IKC Stella Nova! 
Op vrijdag 4 oktober komt de fotograaf foto’s maken op IKC Stella Nova. We organiseren het dit jaar 
anders dan andere jaren, dus let goed op! Op vrijdag worden er alleen groepsfoto’s gemaakt van de 
leerlingen die bij ons op school zitten. Er worden dit jaar geen groepsfoto’s gemaakt bij de 
kinderopvang. Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober krijgt u de kans om foto’s te laten maken van 
broertjes en zusjes of met uw gezin. Deze foto’s worden gemaakt in de speelzaal van Unit 1 in onze 
school. Ons gebouw is dus open op zaterdag 5 en zondag 6 oktober! Binnenkort krijgt een brief met 
daarop meer informatie en een inlogcode, waarmee u een tijd kunt reserveren bij de fotograaf.   
 

Bericht van team handhaving; Veilig uw kind naar school brengen 
De schoolbel luidt. Een auto staat dubbel geparkeerd, er springt een kind uit terwijl een andere auto 
achteruit steekt. Op het voetpad fietsen kinderen slalommend langs wandelaars om op tijd op school 
te komen. Herkent u dit ook? Het is een dagelijks en vaak gevaarlijk tafereel. Brengt u uw kind met 
de auto naar school? Parkeert u uw auto dan in een parkeervak in de omgeving en loopt u daarna 
met uw kind naar school. Gaat uw kind op de fiets? Laat ze dan afstappen bij het voetpad en vertrek 
iets eerder van huis, zodat ze rustig en zonder haast op school aankomen. 
 

Surveilleren team Handhaving 
Medewerkers van Team Handhaving surveilleren iedere dag bij meerdere scholen verspreid over de 
stad. Zij letten op de veiligheid en leefbaarheid rondom de scholen. Team Handhaving spreekt 
automobilisten aan die verkeerd geparkeerd staan of stilstaan waar dit niet mag. Een overtreder kan 
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een waarschuwing, dan wel een bekeuring krijgen. De boetes kunnen variëren tussen de 95 en 140 
euro. Ook fietsers op het voetpad worden aangesproken. Wist u dat honden niet op het schoolplein 
mogen komen? Handhavers letten hier ook op tijdens hun surveillance bij de scholen. 
 

Melden 
Ziet u een onveilige situatie? U kunt een melding maken bij Team Handhaving, zodat de 
handhavers poolshoogte kunnen nemen en waar mogelijk maatregelen kunnen treffen. Deze 
meldingen kunt u telefonisch doen via 14079, of via de MijnGemeente App. Benieuwd naar wat 
Team Handhaving nog meer doet? Volg ze op Instagram, Twitter en Facebook via 
@THHZoetermeer. 
 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 september: Schoolbrengweek 
Om extra aandacht te vragen voor de veiligheid rondom de parkeerplaats voor onze school en het 
bericht van team handhaving, doen wij mee aan de ‘Schoolbrengweek’. Deze is van maandag 16 
t/m vrijdag 20 september. We willen u vragen in deze week uw kind(eren) met de fiets of lopend 
naar school toe te brengen. U kunt hiervoor ‘een belofte doen’ via de website van ‘School op Seef’. 
http://belofte.schoolopseef.nl Hiermee belooft u uw kind(eren) één of meerdere dagen lopend of met 
de fiets naar school te zullen brengen. De school met – naar verhouding – de meeste beloften wint 
een leuke en educatieve prijs voor de hele school. 
In de week van 16 t/m 20 september wordt in de basisgroepen extra aandacht besteed aan Veilig 
naar school toe gaan. De leerkrachten zullen een digitale tool gebruiken om te inventariseren 
hoeveel leerlingen lopend, op de fiets zijn gekomen of met de auto zijn gebracht. Door extra 
aandacht hieraan te besteden hopen we de schoolomgeving een stukje veiliger te maken voor onze 
kinderen! 
 

Afspraken rondom de veiligheid op de parkeerplaats en de school 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we graag uw aandacht vragen voor een aantal 
afspraken rondom de veiligheid op de parkeerplaats en de school. Wat we aan u willen vragen is om 
te proberen zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar en uw gedrag in het verkeer rondom de 
parkeerplaats aan te passen aan de situatie waarin kinderen een belangrijk deel van het verkeer zijn  
 

Wat kunt u doen om de verkeerssituatie veiliger te maken: 
- Wees alstublieft geduldig en begripvol. De parkeerplaats voor onze school is nu eenmaal 

een gebied waar op bepaalde tijden veel mensen tegelijk aan het verkeer deelnemen. Daar 
kunnen we helaas niet veel aan doen. Als u geduldig en begripvol bent en probeert rekening 
te houden met elkaar, maken we met elkaar de verkeerssituatie veiliger, voor u en uw 
kinderen. 

- Rijd 30 km per uur in de schoolzone. Houd er rekening mee dat er kinderen en ouders van 
allerlei leeftijden deelnemen aan het verkeer, dus pas uw rijgedrag aan. Kinderen kunnen 
onverwachtse dingen doen, ook in het verkeer. Als u 30 km per uur rijdt, kunt u tijdig 
reageren op onverwachte situaties die zich voordoen. 

- De parkeerplaats is een gebied waar eenrichtingsverkeer geldt. U kunt de parkeerplaats 
oprijden aan de kant van de bloedbank en weer verlaten aan de andere kant. Let bij het 
verlaten van de parkeerplaats extra goed op; fietsers kunnen hier de parkeerplaats op rijden. 

- Parkeer uw auto alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken. Er is helaas een beperkt 
aantal parkeerplaatsen. Probeert u daarom ruimte te geven aan auto’s die willen in- en uit 
parkeren. Eventueel kunt u uw auto parkeren in de woonwijk tegenover de parkeerplaats. 

- Als u op de fiets komt, probeert u dan niet over de parkeerplaats te fietsen. Komt u vanuit de 
richting van het Dorp, probeert u dan eerder het Willem Alexanderplantsoen in te fietsen, 
bijvoorbeeld achterlangs bij de Wilhelminaschool. Wilt u op het schoolplein afstappen en met 
de fiets aan de hand richting de fietsenstallingen lopen? 

 

We weten dat de verkeerssituatie bij de parkeerplaats een groot punt van aandacht is en blijft. We 
willen met klem aan u vragen om altijd rekening te houden met al het andere verkeer als u met de 
auto, fiets of per voet in de buurt van de school komt. Houd in uw gedachten dat er in de buurt van 
onze school altijd een kwetsbare groep (kinderen) deelneemt aan het verkeer en dat u dan extra 
oplettend en geduldig bent. Laten we samen proberen de situatie veiliger te maken door rekening te 
houden met elkaar op dit drukke moment van de dag. Alvast bedankt voor uw begrip en 
medewerking!  
  

http://belofte.schoolopseef.nl/
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Nieuwe kinderen 
Graag verwelkomen wij op baby groep 1 Bor en Lara op baby groep 2 verwelkomen wij Meral, 
Malaak, Ryan en Bradley. Op de BSO verwelkomen wij Bo, Olivier, Giulietta, Noa, Szymon, Mason 
en Preshaan. 
 

Unit 0 
Personeel 
Merve 
Helaas is Merve, werkzaam op de babygroepen, vanwege privé omstandigheden thuis. We 
verwachten dat haar herstel nog een tijdje zal duren. Vaste collega’s en Wanisha vullen haar 
werkuurtjes op, zodat wij het basisrooster weer rond hebben. 
 

Zuhre 
Vanaf 1 oktober verwelkomen wij Zuhre bij ons. Zuhre wordt naast Wanisha onze vaste 
flexmedewerker voor zowel unit 0 als de BSO. 
Zuhre stelt zich graag aan u voor: 
 

Beste Ouders / Verzorgers, 
Graag wil ik mij hierbij voorstellen aan u. Mijn naam is Zuhre Tekten Yildiz ik werk sinds het behalen 
van mijn diploma in 2016 als Pedagogische medewerker. Ik begon meteen bij Partou als flexmede-
werker op verschillende locaties. Ik heb ook gewerkt als vaste leidster op een groep in Den Haag en 
Voorburg. Naast Partou heb ik ook een tijdje gewerkt in 2017 bij Compananny kinderopvang. 
 

Ik vind het heel erg leuk om in mijn vrije tijd cakejes en taarten te bakken. Ik vind het leuk om 
anderen te helpen en uitvoeren van activiteiten. Vanaf 1 oktober 2019 kom ik als vaste flexer op IKC 
Stella Nova werken. Ik ben 5 dagen in de week beschikbaar om te helpen op alle groepen. U zult mij 
dus vaak zien bij zowel de kinderopvang als de BSO. U kunt altijd bij mij terecht voor al uw vragen. 
Ik zal samen met uw kind een mooie tijd vol activiteiten doorbrengen en goede zorg bieden. Het is 
zeer belangrijk voor de kinderen om vaste gezichten te zien tijdens dat ze naar de opvang komen, 
hierin ga ik mijn team versterken om dit te behouden. 
 

Voor meer vragen kunt u mij doordeweeks vinden vanaf 1 oktober op de locatie. Bedankt naar het 
lezen van mijn stukje en tot ziens! 
 
Vakantie teamleden 
De meeste collega’s zijn al weer terug van een welverdiende vakantie. Vol energie en enthousiasme 
zijn ze aan de slag gegaan. Volgende collega’s genieten nog van hun vakantie. 
 
Paulina tot 23 september 
 

Carola 9 t/m 29 september 
 

Ashley tot 16 september 
 

Angela tot 23 september 
 

Alejeandra 13 september t/m 29 september 
 

Algemene zaken 
Uitbreiding peutergroep 
Het is eindelijk allemaal rond. De gemeente heeft per 3 september akkoord gegeven op de 
uitbreiding. Peuter 2 mag nu 14 kinderen opvangen per dag. We zijn daar heel blij mee. Aanstaande 
vrijdag worden de twee hoog-laag tafels in de peutergroep 1, vervangen. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Openingstijden 
Graag maken we u er nogmaals attent op dat wij om 7.30 open gaan, en u vanaf dat moment uw 
kind kan brengen. We sluiten om 18.30 de deuren van het IKC. Wij willen aan het einde van de dag 
graag nog iets vertellen over uw kind, voor ons is het dan fijn als u om 18.20 aanwezig zou kunnen 
zijn. 
 

Aanvragen extra dagen 
De afgelopen tijd is het aantal aanvragen voor extra dagen enorm gestegen. Daarbij is bezetting ook 
gestegen en hebben we weinig plek om extra kinderen aan te nemen. Wij proberen twee weken van 
te voren aan te geven of we plek hebben. In de weken daarna kan er nog veel veranderen. U kunt 
gebruik maken van de volgende optie in de app. U kunt in de app aangeven dat u voor een 
bepaalde datum wilt weten of uw kind kan komen spelen, als u niks heeft vernomen na die datum 
komt de aanvraag te vervallen. 
Als het kan keuren we u aanvraag goed, maar met deze optie kunnen we eventueel langer blijven 
kijken naar de mogelijkheden dan twee weken van te voren. Vanwege vakantie van medewerkers in 
september, zowel in ons team als bij de flexpool, kunnen we bijna geen aanvragen goedkeuren. 
 

Studiedagen en vakanties in de app (BSO) 
Nu de vakanties en vrijedagen van een aantal scholen bekend zijn, heb ik het systeem afgelopen 
maandag kunnen aanpassen. Dit gaat om Stella Nova en Paulusschool. Van onze andere scholen 
zijn nog niet alle data bij ons bekend. Dit betekent dat als er op een gewone dag, een studiedag is 
en u neemt deze dag af, uw kind van 7.30-18.30 welkom is, dit staat ook in de app. 
 

Taal ontwikkeling 
Nieuwe schooljaar betekend nieuwe thema. We hebben tijdens de zomer vakantie niet stil gezeten. 
We hebben leerzame en interessante activiteiten bedacht. Van knutselwerkjes tot aan voorlees 
activiteiten. We zijn nu bezig met thema '' boeken horen erbij en muziek''. 
 

Muziek week 
Op 1 oktober is het Internationale Muziekdag en daarom organiseren we in de week van 23 tot en 
met 27 september speciale muzikale activiteiten. Muziek is iets magisch, een wonder voor de 
hersenen! Je kunt het met elkaar delen, er op dansen en je emoties in kwijt. Ook stimuleert het de 
creativiteit en de sociale ontwikkeling. Kortom muziek is leuk en leerzaam. En dus belangrijk voor 
iedereen. Om hier aandacht aan te besteden organiseren we extra muzikale activiteiten binnen 
Partou. We zullen een muzikaal feestje van maken. 
 

Mandjes 
Denkt u er aan om het mandje van uw kind aan te vullen met warme kleding. Al blijft het weer wat 
wisselvallig. Het is fijn voor ons om genoeg reserve kleding te hebben voor alle weertype op dit 
moment. 
 
BSO 
Speelgoed 
De BSO heeft nieuw speelgoed gekregen van Lego tot aan poppen, voor ieder wat wils. Wilt u er 
aan denken om geen speelgoed aan uw kind mee te geven? 
 

Vakantie 
Hier wat hoogte punten van onze super leuke vakantie van week, naar week, naar de TOEKOMST! 
Daarna gingen we door naar de Romeinen. We hebben het Romeinse schrift leren schrijven, coole 
Romeinse munten gemaakt. Natuurlijk hebben we ook nog in het klein de Romeinse Spelen 
nagedaan. 
Onze reis ging verder naar de Middeleeuwen, waar je natuurlijk een ridderschild moet maken om 
jezelf te beschermen bij het speerwerpen. We hebben onze eigen Middeleeuwse kleding ontworpen 
en zo waren we helemaal klaar voor het uitje naar het Archeon waar we mega veel hebben geleerd. 
Je eigen pijl en boog maken, broodjes roosteren boven een vuurtje en in een bootje het water op. 
Een grote sprong de tijd in en we waren aangekomen in het Heden. In het Heden wordt veel 
gebruikt gemaakt van social media, dus wij hebben er lustig op los gevlogt, compleet met vlog 
parcours en al. Maar ook gezonde voeding is vandaag de dag overal te koop. Wij hebben onze 
eigen glutenvrije en vegan koekjes gemaakt. Dat was smullen! 



 
 

 

Van het Heden belande we in de Toekomst. We zijn begonnen met een uitje naar Space Expo om 
vast in de toekomst stemming te komen. We hebben ons eigen ruimte voedsel gemaakt. Kunst, 
kleding en voetbal in een toekomstjasje gestoken. Afgesloten met een zeer leuke modeshow, waar 
melkpakken werden gerecycled tot toekomst schoenen. 
Als knaller de aller aller laatste week van de zomervakantie de ZomerPasPartou! Deze werd 
feestelijk geopend door René van Kooten en natuurlijk onze eigen Dirkje. Daarna was er volop 
speelplezier op de stormbaan, hutten bouwen, schminken, kickboksen, voetballen in luchtballen en 
nog veel meer… Ook mochten we speciale gasten ontvangen zoals de brandweer, politie, 
ambulance personeel en handhavers. We mochten een kijkje nemen in de voertuigen en een (nep) 
brandje blussen met een echte brandweerslang. Op donderdag hebben alle bso’s nog een mega 
prestatie neergezet bij de ZomerPasPartou Talentenjacht. Bso Jaap Hoekdreef is er met de beker 
vandoor gegaan, maar een ieder kreeg een mooie vaandel mee. En als afsluiter oude kleren aan en 
een water-verf-gevecht gehouden. Een ieder ging mooi gekleurd van het zonnetje en de waterverf 
weer naar huis. 
 

Foto’s zomerpaspartou 
Deze zult u binnenkort van ons ontvangen. Wij hebben al een voorproefje gezien en ze zijn prachtig! 
 
Agenda 
19 september   Dag van pedagogisch medewerker 
 
23-27 september  Muziekweek 
 
1 oktober   Nationale muziekdag 
 

 

  



 
 

 

Onderwijs 
 
 

De start van het nieuwe schooljaar… 

Vorige week maandag is het nieuwe schooljaar begonnen. Al vroeg stonden de eerste leerlingen 
met hun ouders op het schoolplein te wachten. Veel vertrouwde gezichten en ook veel nieuwe 
gezichten. We zijn dit schooljaar namelijk gestart met 15 nieuwe sterren! In de komende weken start 
nog een aantal leerlingen in Unit 1.We willen alle nieuwe leerlingen en ouders welkom heten en hen 
een fijne en leerzame tijd op IKC Stella Nova toe wensen!  
In deze nieuwsbrief vindt u belangrijke informatie voor de komende weken, maar ook voor de rest 
van het schooljaar. Ook dit schooljaar krijgt u elke maand de nieuwsbrief per mail toegestuurd. 
Leest u de nieuwsbrieven alstublieft goed door, zodat u van de informatie op de hoogte bent. De 
nieuwsbrief is ook op onze website terug te vinden. Daarnaast zult u ook regelmatig mails van de 
leerkrachten ontvangen met belangrijke informatie. 
Voor schooljaar 2019 – 2020 staan er weer een aantal ontwikkelen in de planning. Dit schooljaar 
starten de leerkrachten van Unit 1 met een nieuwe methode voor het leren lezen in groep 3. Deze 
methode heet ‘Lijn 3’ en sluit aan op de methode voor Taal en Spelling in de groepen 4 t/m 8. Ook 
nieuw is dat de leerlingen van Unit 1 werken met een kiesboekje. Hebben ze hun ‘verplichte’ 
opdracht af, dan mogen ze een opdracht uit hun kiesboekje kiezen. Er is een kiesboekje voor 
rekenen, taal en de motorische ontwikkeling. ZO leren we de leerlingen om eigen keuzes te maken.  
Het komend schooljaar willen we het werken met portfolio’s onder de loep nemen. Nu we een aantal 
jaren met portfolio’s werken, wordt het tijd om dit te evalueren en bij te stellen. We willen bijvoor-
beeld dat de leerlingen van Unit 3 meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen in het ontwikkelen 
van hun portfolio. Als er iets wordt gewijzigd, dan zullen we u dat laten weten.  
Naast deze ontwikkelingen is er nog een aantal zaken waarmee we het onderwijs op IKC Stella 
Nova willen verrijken of verbeteren. Als deze ontwikkelingen voor u als ouder belangrijk zijn, dat 
zullen we u uiteraard informeren. Voor nu wenst het team van IKC Stella Nova u een fijn schooljaar 
toe! 
 
Mogen wij ons even voorstellen? 
Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met 1 nieuwe gezicht in Unit 1; juffrouw Mirjam. 
Hieronder stelt zij zich aan u voor: 
 

Juffrouw Mirjam 
Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Mirjam en versterk het team van Unit 1. Ik heb 22 jaar met 
veel plezier op de Elzenhoek gewerkt, maar zag een kans om mijn horizon op een nieuwe manier te 
verbreden. Mijn ervaring en mijn hart ligt met name bij de onderbouw (groep 1 t/m 4 of zoals het op 
Stella Nova wordt genoemd: Unit 1 en 2). Veel geleerd van oud-klossers, echte kleuterjuffen dus. 
 

Ik ben getrouwd met Jeroen en ik heb 2 kinderen, 2 jongens, Lennard en Arno, beide zitten 
inmiddels op de middelbare school. Mijn grootste hobby is wielrennen, ik ben elke zondagmorgen 
op de Zoetermeerse wielrenvereniging te vinden om daar de jeugd te begeleiden en daarnaast fiets 
ik met een damesclub regelmatig langere tochten. 
 

Ik ben al lekker gestart en voel me thuis en ik hoop dat het eerste jaar goed zal bevallen. 
 
Schoolgids en Stella Nova ABC  
De directie is druk bezig om de Schoolgids en het Stella Nova ABC te updaten. Deze documenten 
worden bekeken door de MR en zullen binnenkort aan u worden gemaild. Ook worden de documen-
ten op onze website geplaatst. Omdat het grote bestanden zijn, kan het zijn dat de documenten in 
aparte mails aan u verzonden worden.  
Binnenkort krijgt u een mail met een aantal bijlagen met daarin belangrijke informatie over bijv. de 
studiedagen en vakanties. Deze informatie is nu al te vinden op onze website. Belangrijke data wat 
betreft activiteiten staan in de activiteitenkalender op onze website. Deze proberen we zo goed 
mogelijk bij te houden, zodat u op tijd de juiste informatie kunt vinden. We hopen u op dit moment 
voldoende te hebben geïnformeerd en sturen u binnenkort alle documenten van dit schooljaar op. 
  

 
 



 
 

 

Informatieavond Unit 1 op dinsdag 10 september om 19.00 uur 
Om u kennis te laten maken met de leerkrachten die werken in Unit 1 en u informatie te geven over 
het schooljaar, is er op dinsdag 10 september een informatieavond gehouden voor de ouders / 
verzorgers van Unit 1. De leerkrachten gaven informatie over het werken in Unit 1 en ouders konden 
diverse ontwikkelmaterialen en leerspelletjes uitproberen. Mocht u niet aanwezig zijn geweest en 
vragen hebben, dan kunt u deze natuurlijk stellen aan de leerkrachten van Unit 1.  
 

Informatieavond Unit 2 op donderdag 12 september om 19.00 uur 
Om u kennis te laten maken met de leerkrachten die werken in Unit 2 en u informatie te geven over 
het schooljaar, wordt er op donderdag 12 september een informatieavond gehouden voor de ouders 
/ verzorgers van Unit 2. De informatieavond voor ouders van Unit 2 begint om 19.00 uur. De leer-
krachten geven u op deze avond informatie over het werken in Unit 2 en u krijgt de gelegenheid om 
vragen te stellen. Het is daarom belangrijk dat u op deze avond aanwezig probeert te zijn!  
 

Informatieavond Unit 3 op donderdag 12 september om 20.00 uur 
Om 20.00 uur start de informatieavond voor de ouders van Unit 3. De leerkrachten geven u op deze 
avond informatie over het werken in Unit 3 en u krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Voor de 
ouders van groep 8 wordt er op deze avond informatie gegeven over het schooladvies en het 
Voortgezet Onderwijs. U krijgt informatie over de verschillende onderwijstypen en de middelbare 
scholen in Zoetermeer. Er wordt verteld hoe het traject de komende maanden zal gaan verlopen, 
om tot een definitief advies en schoolkeuze te komen. Het is daarom belangrijk dat u op deze avond 
aanwezig probeert te zijn!  
  

Telefoonformulier en toestemming wetgeving privacy 
Afgelopen week hebben de leerlingen een telefoonformulier mee naar huis gekregen. We willen u 
vragen om dit formulier voor ons in te vullen, ook als er niks is gewijzigd. De ingevulde formulieren 
worden in een map gestopt, zodat we in geval van nood snel bij deze formulieren kunnen. De 
telefoonformulieren zijn voor ons dus erg belangrijk! 
Vorig schooljaar hebt u voor het eerst een toestemmingsformulier van ons gekregen. U hebt hierop 
kunnen aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor bijvoorbeeld het maken van foto’s.  
Vanwege de nieuwe privacywet zijn wij verplicht om elk schooljaar toestemming aan u te vragen. 
Mocht u iets rondom de privacy van uw kind(eren) willen veranderen, laat het dan even weten aan 
juffrouw Hanneke of meester Eelco. Als u geen veranderingen doorgeeft, blijven de door u 
ingevulde gegevens op het formulier van vorig jaar hetzelfde. Alvast bedankt! 
 

Studiedagen en vakantierooster  
Ook dit schooljaar staat weer een aantal studiedag ingepland. Hieronder kunt u ze vinden:  
 
Donderdag 3 oktober 2019   09.00 – 16.00 uur  Alle leerlingen zijn vrij! 

Woensdag 6 november 2019  09.00 – 16.00 uur  Alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 6 december 2019 

Maandag 6 januari 2020 

Vrijdag 21 februari 2020    

09.00 – 16.00 uur 

09.00 – 16.00 uur  

09.00 – 16.00 uur 

Alle leerlingen zijn vrij! 

Alle leerlingen zijn vrij! 

Alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 4 mei 2020 

Dinsdag 2 juni 2020 

09.00 – 16.00 uur 

09.00 – 16.00 uur 

Alle leerlingen zijn vrij! 

Alle leerlingen zijn vrij! 
 

Het vakantierooster van dit schooljaar kunt u vinden op onze website: 
http://www.ikcstellanova.nl/kinderen/basisschool/schooltijden-vakantie--studiedagen  
 

BUSSOS: buitenschoolse sportactiviteiten 
De gemeente maakt het weer mogelijk dat onze leerlingen op vrijdagmiddag onder begeleiding van 
een combinatiefunctionaris aan sportactiviteiten deel te nemen in de gymzaal naast onze school. De 
activiteiten starten om 15.00 uur en duren tot 16.00 uur. Let op: dit is een buitenschoolse activiteit! 
Deelname is gratis! 
 

Gymrooster  
Ook dit schooljaar is er voor de leerlingen van groep 3 en 4 extra gym tijd ingeroosterd. Juffrouw 
Hanneke uit Unit 1 zal deze gymlessen op dinsdag gaan geven. Op donderdag geeft zij gymles aan 
de groepen 3 t/m 8. 
 

http://www.ikcstellanova.nl/kinderen/basisschool/schooltijden-vakantie--studiedagen


 
 

 

Dinsdag:     Donderdag: 

12.50 - 13.30 uur Groep 4    8.30 -   9.15 uur Groep 6 

13.30 - 14.10 uur Groep 3 (Nova)   9.15 - 10.00 uur Groep 3 (Nova) 

14.10 - 14.50 uur Groep 3 (Stella) 10.15 - 11.00 uur Groep 3 (Stella) 

      11.00 - 11.45 uur Groep 4 

      12.30 - 13.15 uur Groep 5 

      13.15 - 14.00 uur Groep 7 

      14.00 - 14.45 uur Groep 8 
 

De groepen 1 en 2 gymmen in hun eigen speelzaal in onze school. U krijgt van de leerkrachten van 
Unit 1 te horen wanneer uw kind gymt.  
 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen tijdens de gymles in een gympak of een gymbroek 
en een T-shirt. Het dragen van gymkleding is verplicht. Ook het dragen van gymschoenen is ver-
plicht. Deze gymschoenen mogen de leerlingen niet buiten de gymzaal gebruiken.  
 
Deze periode in ‘Kind op Maandag”  
Zoals u gewend bent beginnen we elke maandag met een dagopening. De inspiratie halen we uit de 
methode “Kind op Maandag. De komende weken staan in het teken van de verhalen die we halen 
uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen: over schepping en geluk, 
over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar dat betekent niet 
dat ze alleen over het verleden gaan – het zijn ook verhalen over vandaag en morgen. Over hoe het 
donker kan zijn, en wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt als mensen ruzie maken of de 
aarde geweld aan doen. Maar ook over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je 
deze verhalen leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, voor jou 
zelf en voor de wereld. 
  

Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een 
belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, 
waar zien ze misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes 
maken zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin 
geholpen door anderen? De verhalen kunnen helpen om daarover na te denken. 
  
Denkt u aan de portfolio’s? 
Wilt u eraan denken om het portfolio weer op school in te leveren? Dan kunnen de leerlingen hun 
nieuwe producten erin doen. De leerlingen die vorig schooljaar in groep 3 zaten, mogen hun 
portfolio thuis houden. Zij krijgen een nieuw portfolio dat zij kunnen gaan vullen met producten uit 
Unit 2. Alvast bedankt! 
 

Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen in Unit 1  
Na de zomervakantie zijn er 10 nieuwe leerlingen gestart in Unit 1. Nova, Ilya, Vince, Jullian, Mason, 
Aidan, Dexter, Szymon, Noa en Floris. Inaya start binnenkort in Unit 1. Jullian is het broertje van 
Nayisha uit Unit 3 en Shayen uit Unit 1, Mason is het broertje van Danté uit Unit 1, Aidan is het 
broertje van Rayan uit Unit 1 en Floris is het broertje van Tijmen uit Unit 1. Szymon en Noa komen 
van de kinderopvang van IKC Stella Nova en Nova, Ilya, Vince en Dexter zijn nieuw bij ons op 
school. We wensen onze nieuwe leerlingen en hun ouders veel plezier toe op onze school!  
 

Agenda voor afspraken  
Op de kast bij de wastafel in Unit 1 ligt een agenda waarin ouders afspraken kunnen noteren. Het is 
voor de leerkrachten handig om alle door ouders gemaakte afspraken met de dokter of tandarts in 
de agenda te hebben staan. Dus heeft u een afspraak gemaakt, schrijft u dit alstublieft in de 
agenda!  
 

Thema; Boeken horen erbij  
Het eerste thema van het nieuwe schooljaar is het thema ‘Boeken horen erbij’. De instructies die de 
leerlingen krijgen en de werkjes die ze maken hebben met het thema te maken. De ruimte tussen de 
kringen van juffrouw Mirthe en juffrouw Hanneke/Mandy is een boekenhoek geworden. We wensen 
de leerlingen veel leerplezier toe bij dit leuke thema.  
 

 



 
 

 

Unit 0 speelt samen met Unit 1 
Ook dit schooljaar zullen de kinderen van Unit 0 (kinderopvang) die 3 jaar of ouder zijn op een 
aantal momenten in de week komen spelen met de leerlingen in Unit 1. Op deze manier leren zij 
Unit 1 al een beetje kennen en kunnen ze met andere materialen spelen. De kinderen van Unit 0 
worden begeleid door een medewerker van de kinderopvang. 
 

Stagiaire in Unit 1 
Dit schooljaar komt juffrouw Martha stage lopen in Unit 1. Ze wordt begeleid door de leerkrachten 
van Unit 1. Juffrouw Martha volgt de PABO en loopt op dinsdag stage. We wensen juffrouw Martha 
veel (leer)plezier op onze school toe!  
 

Nieuws uit Unit 2  
Nieuwe leerling in Unit 2  
Na de zomervakantie is Malik bij ons op school begonnen. Malik zat op de Amaliaschool en is voor 
de zomervakantie komen wennen. Nu zit hij bij ons in groep 5 in Unit 2. We wensen Malik en zijn 
ouders een fijne tijd toe op IKC Stella Nova! 
 

Agenda voor afspraken 
Op de witte tafel bij de lift ligt een agenda waarin ouders van Unit 2 afspraken kunnen noteren. Het 
is voor de leerkrachten handig om alle door ouders gemaakte afspraken met de dokter of tandarts in 
de agenda te hebben staan. Dus heeft u een afspraak gemaakt, schrijft u dit dan alstublieft in de 
agenda!  
 

Thematisch Wereldoriëntatie 
De groepen 4 en 5 krijgen dit jaar op een thematische manier wereldoriëntatie. Ze maken tijdens 
wereldoriëntatie kennis met de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het 
eerste thema is ‘Reis mee’, de leerlingen krijgen dan o.a. Willem Barentsz op bezoek. Tijdens 
wereldoriëntatie oefenen de leerlingen o.a. met verhalend ontwerpen.  
 

Groep 5: Start Schooltuinlessen  
Binnenkort start het nieuwe Schooltuinseizoen. De ouders van groep 5 hebben hierover al 
informatie gekregen. De leerlingen van groep 5 zullen elke woensdagochtend samen met meester 
Gerard richting Meerzicht wandelen. Daar krijgen ze les over de natuur. Aan het eind van het 
schooljaar krijgen de leerlingen hun eigen schooltuin, waarop ze groente zullen gaan verbouwen.  
 

Nieuws uit Unit 3  
Nieuwe leerling in Unit 3  
Na de zomervakantie is Kirina bij ons op school begonnen. Kirina zat op de Vuurvogel en is voor de 
zomervakantie komen wennen. Nu zit zij bij ons in groep 6 in Unit 3. We wensen Kirina en haar 
ouders een fijne tijd toe op IKC Stella Nova! 
 

Agenda voor afspraken  
Op de grijze kast met lockers ligt een agenda voor Unit 3 waarin ouders afspraken kunnen noteren. 
Het is voor de leerkrachten handig om alle door ouders gemaakte afspraken met de dokter of 
tandarts in de agenda te hebben staan. Dus heeft u een afspraak gemaakt, schrijft u dit alstublieft in 
de agenda!  
 

Stagiaire in Unit 3 
Dit schooljaar zal juffrouw Ilse stage lopen in Unit 3. Zij wordt begeleid door de leerkrachten van Unit 
3. Juffrouw Ilse loopt stage op dinsdag. We wensen haar veel (leer)plezier op onze school toe!  
 

Dinsdag 24 september: gastles Artificial Intelligence 
Op dinsdag 24 september krijgen de leerlingen van Unit 3 een gastles over Artificial Intelligence, 
oftewel kunstmatige intelligentie waarbij computers gebruikt worden. We verwachten dat de 
leerlingen dit een interessant onderwerp vinden waarmee ze in hun toekomst zeker te maken 
krijgen. 
 

Groep 7; filmvoorstelling op dinsdag 1 oktober 2019 
Op dinsdag 1 oktober gaan de leerlingen op bezoek bij het Stadstheater. Zij krijgen daar een 
filmvoorstelling te zien. De leerlingen zullen samen met één van de leerkrachten naar het 
Stadstheater toe lopen. U krijgt meer informatie via de mail. 
 



 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Dinsdag 10 september 2019 19.00 uur Informatieavond Unit 1 (groep 1 t/m 3) 

Woensdag 11 september 2019 Nieuwsbrief 1 
Uitreiking vignet ‘Gezonde school’ 

Donderdag 12 september 2019 Meester Eelco afwezig 
19.00 uur Informatieavond Unit 2 (groep 4 en 5) 
20.00 uur Informatieavond Unit 3 (groep 6 en 7) 
20.00 uur Informatieavond Schooladvies en V.O. (groep 8) 

Dinsdag 17 september 2019 15.15 uur Teamoverleg 

Donderdag 19 september 2019 Meester Eelco afwezig 

Vrijdag 20 september 2019 9.00 uur Schoolbezoek uit Amsterdam 

Maandag 23 september 2019 19.30 uur IKC vergadering 

Dinsdag 24 september 2019 Screening logopedie groep 2 
Gastles Artificial Intelligence Unit 3 

Donderdag 26 september 2019 Meester Eelco afwezig 

Dinsdag 1 oktober 2019 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg 
Filmvoorstelling Stadstheater groep 7 

Woensdag 2 oktober 2019 Nieuwsbrief 2 

Donderdag 3 oktober 2019 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 4 oktober 2019 Schoolfotograaf 

 


