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Start van het nieuwe schooljaar 
Het nieuwe schooljaar is 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 23 nieuwe sterren! 14 nieuwe leerlingen in Unit 1 en 9 nieuwe 
leerlingen in Unit 2. We willen alle nieuwe leerlingen en ouders welkom heten en wensen hen een 
fijne en leerzame tijd op IKC Stella Nova toe!  
In deze nieuwsbrief vindt u belangrijke informatie voor de komende weken, maar ook voor de rest 
van het schooljaar. Leest u deze nieuwsbrief alstublieft goed door, zodat u van de informatie op de 
hoogte bent. Gedurende het schooljaar wordt u via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van 
belangrijke informatie. U krijgt de nieuwsbrief via mail opgestuurd en ook op onze website is de 
nieuwsbrief terug te vinden.  
Ook voor dit schooljaar staan er weer een aantal ontwikkelen in de planning. In Unit 1 wordt al een 
paar jaar gewerkt met een portfolio. In Unit 2 gaan we daar dit schooljaar mee beginnen. Alle leer-
lingen van Unit 2 zullen gaan werken met een portfolio. In het portfolio verzamelen de leerlingen 
bewijzen van de dingen die ze op school leren. Ze doen dit bijvoorbeeld door producten te maken, 
waarbij ze laten zien wat ze geleerd hebben. Of ze geven bijvoorbeeld op een blad, met daarop 
rekendoelen, aan welke rekenonderdelen ze al goed kunnen en welke ze nog moeilijk vinden. 
Andere resultaten zullen in een lijst komen te staan. We gaan dit schooljaar starten met het werken 
met een portfolio in Unit 2 en zullen in de loop van het schooljaar uit moeten vinden wat werkt en 
wat niet. Het rapport komt met de invoering van het portfolio te vervallen. Natuurlijk vinden we het 
belangrijk om u als ouder goed te informeren over het portfolio en de daarbij horende verandering-
en. We zullen dan ook een informatieavond inplannen waarop we u uitgebreid informeren over de 
inhoud en het gebruik van het portfolio.  
Andere onderwerpen waaraan we dit schooljaar extra aandacht gaan besteden zijn ‘het werken met 
meer- en hoogbegaafde leerlingen’, ‘wereldoriëntatie’ en ‘het creëren van een rijke leeromgeving’. 
Kortom, ook dit schooljaar gaan we weer aan de slag om het onderwijs op IKC Stella Nova nog 
beter te maken.   
 
Schoenen uit, sloffen of ‘binnen schoenen’ aan… 
Tijdens de zomervakantie heeft het schoonmaakbedrijf goed haar best gedaan om de school 
schoon te krijgen voor het nieuwe schooljaar. Daarbij is opgemerkt, dat de vloer op een aantal 
plekken al behoorlijk veel slijtage laat zien. Dit komt met name door het vele zand dat na het 
buitenspelen door de leerlingen via hun schoenen mee naar binnen wordt genomen. Zand dat op  
de vloer ligt werkt als schuurpapier en zorgt ervoor dat de vloer sneller slijt. Wij merkten dat ook, 
want aan het eind van elke dag werd een hele berg zand bij elkaar geveegd.  
Om onze school zo nieuw en mooi mogelijk te houden, is besloten om alle leerlingen op sloffen, 
‘binnen schoenen’ of sokken te laten rondlopen. De leerlingen van Unit 1 doen hun schoenen uit    
bij hun locker. De leerlingen van Unit 2 doen hun schoenen uit zodra zij de school binnenkomen.   
Zij nemen hun schoenen in de hand mee naar hun locker. Daar doen zij hun sloffen of binnen 
schoenen aan. Als uw kind(eren) nog geen sloffen of binnen schoenen heeft, wilt u deze dan   
z.s.m. aan uw kind(eren) meegeven?  
De afgelopen drie dagen hebben we al een enorm verschil gemerkt. We hopen dat u begrip hebt 
voor het genomen besluit. De kinderen vinden het in ieder geval geen enkel probleem. Zo zorgen 
we er met elkaar voor dat ons prachtige nieuwe gebouw ook  in de toekomst mooi en schoon blijft! 
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Schoolgids, Stella Nova ABC en kalender 
In de vakantie heeft de directie de Schoolgids, het Stella Nova ABC en de Schoolkalender geüp-
datet. Alle documenten worden binnenkort bekeken door de MR. De verwachting is dat de docu-
menten binnenkort op de website worden geplaatst. Daarnaast zullen de documenten aan u gemaild 
worden. Doordat het grote bestanden zijn, worden de documenten in aparte mails aan u verzonden. 
In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste data (bijv. studiedagen) alvast vermeld. Op de website 
kunt u het vakantierooster en bijzondere dagen van dit schooljaar opzoeken. Deze staan vermeld 
onder het kopje ‘Onze school’, ‘Documenten’. We hopen u op dit moment voldoende te hebben 
geïnformeerd en sturen u binnenkort alle documenten van dit schooljaar op. 
 
Parkeerplaats en Kiss&Ride strook 
In de zomervakantie heeft de gemeente Zoetermeer de verkeerssituatie bij de parkeerplaats voor 
onze school veranderd. De schoolzone is verlengd, waardoor ook het gedeelte voor onze school 
een 30 km zone is geworden. De weg in de schoolzone is smaller gemaakt, waardoor automobi-
listen gedwongen worden om zich aan de snelheid te houden. Tussen de weg en de parkeerplaats 
is een Kiss&Ride strook gemaakt. Deze Kiss&Ride strook is bedoeld om kort stil te staan met uw 
auto, uw kind(eren) uit de auto te laten stappen en vervolgens weer door te rijden. Deze strook is 
niet bedoeld om uw auto te parkeren!  
Op de parkeerplaats zijn drempels gemaakt. Hierdoor moeten auto’s afremmen voordat ze de 
parkeerplaats op of af gaan. De verkeersdrempels zorgen ervoor dat de fietsers op het fietspad  en 
op de parkeerplaats beter beschermd worden. Op de parkeerplaats mag nog steeds maar in één 
richting gereden worden. 
Met de veranderingen hopen we dat de verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker is geworden. 
Natuurlijk vragen we aan u 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. De verkeerssituatie kan alleen veilig genoeg 
zijn als iedereen zijn/haar steentje daaraan bijdraagt. 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. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Informatieavonden op dinsdag 6 september 
Om u kennis te laten maken met de leerkrachten die werken in Unit 1 en Unit 2 en u informatie te 
geven over het schooljaar, wordt er op dinsdag 6 september een informatieavond gehouden voor de 
ouders / verzorgers van Unit 1 en de ouders / verzorgers van de leerlingen uit de groepen 4/5/6 van 
Unit 2.  
 
De informatieavond voor ouders van Unit 2 begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 19.45 uur. 
U bent welkom in de centrale ruimte van onze school. 
  
De informatieavond voor ouders van Unit 1 start om 19.45 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur.  
U bent welkom in de centrale ruimte van onze school.  
 
De leerkrachten geven u op deze avonden informatie over het werken in Unit 1 en Unit 2. U krijgt de 
gelegenheid al uw vragen te stellen. Het is daarom belangrijk dat u op deze avonden aanwezig 
probeert te zijn! 
 
Sportdag van vorig schooljaar op woensdag 14 september 
In juni kon de sportdag tot 2x toe niet doorgaan vanwege het regenachtige weer. De sportdag die 
toen niet door kon gaan is verplaatst naar woensdag 14 september. Hopelijk is het weer dan goed 
genoeg om de sportdag door te kunnen laten gaan. De sportdagcommissie zal binnenkort contact 
opnemen met de ouders die wilden helpen tijdens de sportdag. Mocht u niet kunnen komen helpen 
op woensdag 14 september, dan kunt u dat dan laten weten.   
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Studiedagen en vakantierooster 
Dit schooljaar zal het team een aantal studiedagen hebben. Deze staan vermeld in de schoolkalen-
der die u binnenkort via de mail van ons ontvangt. Om u alvast te laten weten op welke dagen de 
studiedagen gehouden worden, staat hieronder een lijst: 
 
Maandag 3 oktober 2016  09.00 – 16.00 uur KiVa Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
Woensdag 2 november 2016  09.00 – 16.00 uur KiVa Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
Maandag 5 december 2016  09.00 – 16.00 uur  Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
Vrijdag 24 februari 2017  09.00 – 16.00 uur  Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
Donderdag 13 april 2017  09.00 – 16.00 uur  Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
Maandag 29 mei 2017  09.00 – 16.00 uur  Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
Woensdag 21 juni 2017  09.00 – 16.00 uur  Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
 
In het bovenstaande overzicht ziet u de term KiVa staan. KiVa is een schoolbreed programma, 
gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. 
KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten 
effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke 
individuen. Het motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van’. 
KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de 
eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige 
programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!  
Vanaf dit schooljaar gaan wij met KiVa werken. Meer informatie kunt u vinden op de website van 
KiVa https://www.kivaschool.nl. Tijdens 2 studiedag leren wij volgens de KiVa methode werken, 
zodat we de lessen aan de leerlingen kunnen geven. Gedurende het schooljaar is er ook een 
informatieavond voor ouders. Daarvoor krijgt u op een later moment een uitnodiging. 
 
Het vakantierooster van dit schooljaar kunt u vinden op onze website (www.ikcstellanova.nl). Bij het 
kopje ‘Basisschool’ staat het onderdeel ‘schooltijden, vakanties en vrije dagen’. Daar vindt u de 
informatie die u nodig hebt. 
 
Gymrooster 
Dit schooljaar hebben we vanwege de nieuwe gymzalen naast onze school meer gymuren ge-
kregen. We moeten nog even kijken hoe we deze gymuren gaan gebruiken. Helaas zijn niet alle 
leerkrachten bevoegd om gymles te mogen geven. We houden u hiervan op de hoogte. 

Het gymrooster op woensdag ziet er als volgt uit:  

  8.30 -   9.15 uur        Groep 6 
  9.15 - 10.00 uur        Groep 7/8 
10.00 - 10.45 uur        Groep 5 
10.45 - 11.30 uur        Groep 4 
11.30 - 12.15 uur        Groep 3 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen op woensdag gymles van de vakleerkracht gym, meester 
Maarten. 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 alle andere groepen moeten een gympak of een gymbroek met een shirt mee- 
nemen voor de gymles. Het dragen van gymschoenen is verplicht! Deze gymschoenen mogen de 
leerlingen niet buiten de gymzaal gebruiken.  
 
 
 
 
 

https://www.kivaschool.nl/het-nji-over-kiva
https://www.kivaschool.nl/de-resultaten-van-kiva
https://www.kivaschool.nl/
http://www.ikcstellanova.nl/


 
 

 
 

Gezocht: ouders met groene vingers 
Ons mooie schoolplein wordt steeds groener. Door het warme en soms natte weer worden de 
planten op ons schoolplein steeds groter. Een deel van het plein wordt onderhouden door de 
gemeente. Een ander deel van het plein moet door school zelf onderhouden worden. Natuurlijk 
doen we dit samen met de leerlingen. Maar het is soms ook heel fijn om in één keer heel veel te 
kunnen doen, en daarvoor zijn we op zoek naar ouders met groene vingers die het leuk vinden     
om ongeveer 2x per jaar te komen helpen. Mocht u zich hiervoor willen opgeven, dan kunt u zich 
melden bij meester Eelco of meester Gerard. 
 
Nieuws uit Unit 1 
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
Na de zomervakantie zijn er 13 nieuwe leerlingen gestart in Unit 1. Bram, Evi, Nick, Suus, Emma en 
Dean zijn 4 jaar geworden en mogen voor het eerst naar school toe. Rayan, Jaylina, Kaylin, Isabel, 
Chelsea en Merle komen van andere scholen. Lynn wordt binnenkort 4 jaar en komt alvast wennen. 
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; Ik en mijn lijf 
Het eerste thema van het nieuwe schooljaar is het thema ‘Ik en mijn lijf’. De instructies die de 
leerlingen krijgen en de werkjes die ze maken hebben met het thema te maken. Onder andere de 
winkel is omgetoverd tot brillenwinkel. We wensen de leerlingen veel leerplezier toe bij dit leuke 
thema. 
 

Letter en cijfer van de week; de letter -k en het cijfer 1. 
De letter van de week die bij het nieuwe thema hoort is de letter -k. De leerlingen van groep 1 en 2 
leren gedurende het schooljaar spelenderwijs een aantal letters. Dit is bedoeld als voorbereiding op 
het leren lezen. Nieuw dit schooljaar is het cijfer van de week. Vorige schooljaren leerden de 
leerlingen ook al de cijfers. Dit jaar hebben we per periode een cijfer van de week. We beginnen bij 
het cijfer 1. 
 

LIO-stagiaire 
Ook dit schooljaar komt juffrouw Hanneke stage lopen in Unit 1. Juffrouw Hanneke zal in de loop 
van het schooljaar haar studie en stage afronden. Juffrouw Hanneke wordt begeleid door juffrouw 
Divera en juffrouw Mirthe. We wensen juffrouw Hanneke veel (leer)plezier op onze school toe!  
 

Hoofdluis 
Bij een controle op hoofdluis in Unit 1 is hoofdluis geconstateerd. De ouders zijn hiervan op de 
hoogte gebracht. Wilt u de komende periode uw kind regelmatig controleren op hoofdluis?  
Hierbij twee links waarin u meer informatie over hoofdluis kunt bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo  
http://www.hoofdluizen.nl/hoe-vind-je-hoofdluizen 
 
Nieuws uit Unit 2 
Nieuwe leerlingen in Unit 2 
Na de zomervakantie zijn er 9 nieuwe leerlingen gestart in Unit 2. Anne-Fleur, Mark, Sidney en 
Kevin zijn gestart in groep 4, Yana is gestart in groep 5 en Ella, Mia, Damian en Lars zijn gestart in 
groep 6. We wensen onze nieuwe leerlingen en hun ouders veel plezier toe op onze school! 
 

Agenda voor afspraken 
Op de witte ronde tafel bij de lift 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 dan alstublieft in de 
agenda!  
 

https://mail2.unicoz.nl/owa/redir.aspx?SURL=hwp0KtkzRRzIut5tEAkg9PER-LKrzuMeC1XP7mvdVOYfCYzS_UfTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAHkAbwB1AHQAdQBiAGUALgBjAG8AbQAvAHcAYQB0AGMAaAA_AHYAPQBIAE4AawBnAEEASQB4AHkAMQB6AG8A&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dHNkgAIxy1zo
https://mail2.unicoz.nl/owa/redir.aspx?SURL=-sCx-qNQEZDbAoDf1Sk2WO4S2ewJ3TTz7Cet3L7l_MUfCYzS_UfTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBoAG8AbwBmAGQAbAB1AGkAegBlAG4ALgBuAGwALwBoAG8AZQAtAHYAaQBuAGQALQBqAGUALQBoAG8AbwBmAGQAbAB1AGkAegBlAG4A&URL=http%3a%2f%2fwww.hoofdluizen.nl%2fhoe-vind-je-hoofdluizen


 
 

 
 

Stagiaires 
Vorig schooljaar liep juffrouw Mandy stage op onze school. Ook dit jaar zal zij in Unit 2 stage lopen. 
Dit schooljaar komen ook juffrouw Rebecca en juffrouw Laura LIO stage lopen op onze school. 
Beide stagiaires zullen in de loop van het schooljaar hun studie en stage afronden. Juffrouw Mandy 
en juffrouw Rebecca worden begeleid door juffrouw Hester, juffrouw Annemarie en meester Filemon 
en juffrouw Laura wordt begeleid door meester Gerard. We wensen alle stagiaires veel (leer)plezier 
op onze school toe!  
 
Groep 5: Start Schooltuinlessen 
Begin september start het nieuwe Schooltuinseizoen. De leerlingen van groep 5 zullen elke 
donderdagmiddag samen met meester Gerard richting Meerzicht wandelen. Daar krijgen ze les over 
de natuur. Aan het eind van het schooljaar zullen de leerlingen hun eigen schooltuin krijgen, waarop 
ze groente zullen gaan verbouwen.  
Meester Gerard is nog op zoek naar ouders die hem willen helpen bij de begeleiding van de 
leerlingen. U kunt zich opgeven door hem een mail te sturen of even bij hem langs te lopen! 
 
Agenda voor de komende weken: 
 
Woensdag 24 augustus 2016 
Nieuwsbrief 1. 
 

Vrijdag 26 augustus 2016 
15.00 uur Overleg Unit 2 portfolio. 
 

Maandag 29 augustus 2016 
15.15 uur Teamvergadering. 
 

Dinsdag 30 augustus 2016 
19.30 uur MR vergadering. 
 

Dinsdag 6 september 2016 
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
19.00 uur Informatieavond Unit 2. 
19.45 uur Informatieavond Unit 1. 
 

Woensdag 7 september 2016 
Nieuwsbrief 2. 
 

Donderdag 8 september 2016 
Meester Eelco afwezig. 
 

 


