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Augustus 2018 
De zomervakantie is alweer voorbij, maar wat hebben we kunnen genieten van het mooie weer. 
Natuurlijk waren de kinderopvang en de BSO gewoon open tijdens de zomervakantie, zodat kin-
deren ook tijdens de zomervakantie op IKC Stella Nova terecht konden. Er waren allerlei activitei-
ten georganiseerd bij de opvang met als klap op de vuurpijl voor de kinderen van de BSO de 
PassPartouweek.  
We hebben deze periode weer een heleboel nieuwe sterren op IKC Stella Nova mogen verwel-
komen, 19 kinderen bij de opvang en BSO en 12 kinderen op school. We hopen dat al deze 
kinderen en hun ouders een leuke en fijne tijd zullen hebben op IKC Stella Nova! 
 

Donderdag 20 en vrijdag 21 september 2018: Fotograaf bij IKC Stella Nova! 
Op donderdag 20 en vrijdag 21 september komt de fotograaf foto’s maken van alle kinderen op IKC 
Stella Nova. Er zullen deze dagen meerdere fotografen aanwezig zijn die foto’s komen maken. Op 
dit moment wordt nog gewerkt aan de planning. Zodra wij u meer informatie kunnen geven zullen 
we u mailen. Uiteraard worden broertjes en zusjes samen op de foto gezet en kunt u ook een foto 
laten maken met broertjes en zusjes die niet op IKC Stella Nova zitten. Meer informatie volgt!  
 
Mag ik mij even voorstellen… 
Juffrouw Naomi, stagiaire Unit 1 en BSO 
Beste ouders, mijn naam is Naomi en ik loop dit schooljaar stage in groep 1/2 bij Divera en na 
schooltijd ben ik aanwezig bij de BSO. Op dit moment volg ik de opleiding gespecialiseerd 
pedagogisch medewerker niveau 4 en zit ik in mijn examenjaar. Als ik mijn examens heb gehaald, 
wil ik graag door naar het HBO. Buiten school werk ik bij Monkey Town Delft en sport ik meerdere 
malen in de week bij Oliveo Handbal. 
Ik zal het hele schooljaar op de maandag en de dinsdag aanwezig zijn. Tijdens mijn stage zal ik de 
kinderen zo goed mogelijk helpen. Ook krijg ik opdrachten vanuit school die ik tijdens lestijd of 
tijdens de BSO kan uitvoeren. Opdrachten zoals observeren en activiteiten uitvoeren. 
De eerste periode zal vooral bestaan uit het leren kennen van de kinderen maar ook jullie als 
ouders. Ik heb er erg veel zin in en hoop dit jaar veel te leren! Groetjes Naomi 
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Opvang 
 
  

Welkom 
Graag verwelkomen wij Anne-Bibi, Dave, Jelmer, Jelle, Jarle, Elize, Alessa, Bailey-Rae, Boaz, 
Bram,  Jochem, Luuk, Jesse, Kyira, Jaidee, Jayden, Joella, Ryan en  Zoija bij ons op de opvang 
Stella Nova!  
 
Personeel 
Zwangerschap   
Wij zijn er blij u te mogen vertellen dat onze collega Angela, werkzaam op de BSO, in verwachting 
is.  Angela en haar man verwachten medio februari hun eerste kindje. Angela zal in de loop van 
januari starten met haar zwangerschapsverlof. Gefeliciteerd, we wensen jullie veel geluk tijdens 
deze mooie periode. 
 

Vakanties teamleden 
Verlof van de pedagogisch medewerkers in de aankomende periode: 
Danielle:  27-08 t/m 17-09 
Carola:  27-08 t/m 12-09 
Fatima:    03-09 t/m 24-09 
Paulina:  18-09 t/m 28-10 
 
Nieuws uit de groepen 
Babygroepen: 
De start van een nieuw schooljaar komt met nieuwe stagiaires. Op babygroep 1 start per 3 
september Kim met haar stage. Kim is een derdejaars studente en zal op maandag en dinsdag 
aanwezig zijn. Claudia zal haar tijdens de stage begeleiden. Wij wensen haar heel veel plezier! 
 

Wilt u de kinderwagen of buggy van uw kind(eren), tijdens het brengen en halen op de gang laten 
staan en niet de groep in rijden. De wielen van kinderwagens of buggy’s kunnen erg vies zijn. De 
kinderen kruipen en spelen graag op de grond. Deze wordt zo schoon mogelijk gehouden. Het 
weren van kinderwagens of buggy’s op de groep zal hier aan bijdragen. 
 

Vergeet u niet om een mooie gezins-familiefoto naar ons te mailen. We hebben voor een aantal 
kinderen een huis kunnen maken. Graag maken wij voor alle kinderen een huisje.  
U kunt mailen naar; teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
 
Peutergroepen: 
Onze oudste peuters zullen, nu het nieuwe schooljaar van start gaat weer drie keer per week naar 
unit 1 gaan. De peuters vanaf 3 jaar mogen samen met de pedagogisch medewerker naar unit 1 om 
een werkje of activiteiten mee te doen. Dat kan zijn het maken van een werkblad, een mooie knutsel  
of spelen in een van de hoeken. Heel veel plezier stoere peuters.  
 

Peutergroep 1 heeft voor de maand oktober een leuke workshop geboekt. Het betreft de workshop; 
Tuimel judo, welke al eerder is aangeboden op onze peutergroep.  
Deze tuimeljudo lessen worden aangeboden door Clinc Factory onder leiding van een echt judoka. 
De workshop zal op verschillende dagen worden aangeboden, hierdoor zijn alle kinderen in de 
gelegenheid om mee te doen. De data vindt u binnenkort op ons whiteboard en via de‘mijn kind’ 
app. 
 

Peutergroep 2 zal ook begin oktober een workshop aanbieden. Het gaat om de workshop; Apeleuke 
dreumes en peuter multisport (Monkey Moves). Deze workshop zal op verschillende dagen worden 
aangeboden, hierdoor zijn alle kinderen in de gelegenheid om deel te nemen.  
Houdt u de ‘mijn kind’ app in de gaten voor meer informatie. 
 

Buitenschoolse opvang: 
De BSO heeft een gezellige drukke zomervakantie achter de rug. We kunnen met veel plezier terug 
kijken op alle activiteiten en uitstapjes. Met in de laatste week als hoogte punt de Zomer 
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PassPartou! Wat is er onwijs hard gewerkt door alle pedagogisch medewerkers in regio Den-Haag 
om dit tot een onvergetelijk avontuur te maken. 
Echter had het natuurlijk in het niet zijn gevallen als de kinderen niet met zo veel enthousiasme en 
plezier hadden mee gedaan! 
 

De BSO verwelkomd stagiaire Naomi. Ze zal 3 september starten met haar stage. Naomi zal op 
maandag en dinsdag aanwezig zijn. Halima zal haar begeleiden  
 

We zijn blij dat we net als ieder nieuw schooljaar nieuwe kinderen mogen verwelkomen op onze 
BSO. Om inzichtelijk te maken bij welke groep en mentor de kinderen horen, is er voor elk kind een 
ster. Deze ster correspondeert met de kleur van de mentor en de groep. Een aantal sterren zijn nog 
niet van een foto voorzien. Heeft u een foto van uw kind(eren), neemt u hem dan mee. Natuurlijk 
kan de foto ook gemaild worden naar teambsowillemalexanderplantsoen2a@partou.nl   
 
Algemene informatie 
Afmelden 
Wij willen u vragen om, wanneer uw kind niet naar de opvang komt, dit tijdig te laten weten. Dit kan 
telefonisch, via de “mijn kind” app of mailen naar teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl  
 

Wanneer uw kind niet de BSO komt kunt u ook naar het mobile nummer bellen 06-215 20 393 Dit is 
van toepassing op schooldagen (na 14.00 uur) en in vakanties de gehele dag. Voor 14.00 uur kunt 
bellen naar ons algemene nummer en kiezen voor optie 1. De medewerkers van unit 0 geven u 
afmelding of vraag door aan de BSO. U kunt ook mailen naar 
teambsowillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
 

Sieraden en speelgoed 
Het mee brengen van sieraden of speelgoed is op eigen risico. Wij houden ons niet verantwoordelijk 
voor verlies of schaden hier aan. 
 

Kinderconcert 
U bent uitgenodigd om op zaterdag 15 september a.s. samen met uw kind deel te nemen aan het 
kinderconcert, welke op onze locatie wordt georganiseerd.  
Een prachtige beleving voor uw kind waarin muziek centraal staat.  In de mail die u hier over heeft 
ontvangen kunt u, middels inschrijven, aan een ticket komen.  
Het kinderconcert wordt geleid door juf Felice en Trio Krul. Bent u benieuwd naar dit muzikale 
gezelschap? Op de website www.krulmuziek.nl vindt u meer informatie over hoe de concerten zijn 
vormgegeven.  
 

Dag van de leidster 
Op 20 september is het de dag van de leidster. Een mooie gelegenheid om de pedagogisch 
medewerkers extra in het zonnetje te zetten. De oudercommissie bedenkt ieder jaar weer iets 
speciaals voor ons. Ze zullen u hier binnenkort over informeren. 
 

Dagen ruilen en inhalen 
We merken dat er de laatste tijd een hoop vraag is naar het ruilen van dagen buiten de vaste 
opvang dag(en) om. Wij proberen hier altijd gehoor aan te geven mits het kind aantal dit toelaat. Het 
ruilen van dagen is een extra service die Partou u aanbied. Het ruilen vindt plaats twee weken voor  
en tot twee manden na de vooraf aangegeven vrije dag. Partou zegt hierover het volgende;  
 

“Alle vestigingen van Partou hebben dezelfde mogelijkheden voor het ruilen van opvangdagen. 
Ouders die op vaste dagen opvang afnemen, kunnen een opvangdag omruilen. Hiervoor kunnen 
ouders vooraf (een schriftelijke) afspraak maken met de pedagogisch medewerkers of de 
vestigingsmanager. Ruilen is mogelijk twee weken vóór tot twee maanden na de opvangdag dat het 
kind er niet is. Indien ruilen niet mogelijk is op de eigen stam/basisgroep dan is ruilen ook mogelijk 
op een andere groep. Hiervoor dienen ouders wel vooraf expliciet toestemming te geven 
 

Ruilen is alleen mogelijk zolang de bezetting op de vestiging het toelaat en binnen de looptijd van 
het contract.”  
 

Hopelijk hebben wij u voldoende kunnen informeren over de regels omtrent het ruilen van dagen. 
Heeft u hier nog vragen over? U kunt ze stellen bij de pedagogisch medewerker of 
vestigingsmanager.  
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Regionale ouderavond 
Save the date! Op woensdag 10 oktober wordt  
voor de derde keer op rij de regionale ouderavond  
georganiseerd. Er wordt druk gewerkt aan een leuk  
programma voor deze avond. Binnenkort hoort u  
hier meer over. 
 

Schoolfotograaf 
Op 20 en 21 september komen school fotograven  
weer mooie foto’s van de kinderen maken. Alle  
kinderen worden in de gelegenheid gesteld om een  
mooie foto te laten maken, ook al ben je op deze dag  
niet aanwezig op Stella Nova. Natuurlijk zal er ook  
een mooie groepsfoto worden gemaakt. Houdt u de  
mail en de app “Mijn kind” in de gaten voor meer  
informatie.  
 

Belangrijke datums 
Zaterdag 15 september:  
Kinderconcert o.l.v. Juf Felice en Trio Krul 
 

Donderdag 20 & vrijdag 21 september 
Schoolfotograaf 
 

Donderdag 20 september  
Dag van de Leidsters  
 

 

  



 
 

 

Onderwijs 
 
 

De start van het nieuwe schooljaar… 

Afgelopen 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 11 nieuwe sterren, allemaal in Unit 1! In de 
komende weken start nog een aantal leerlingen in Unit 1.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. 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 2018 – 2019 staan er weer een aantal ontwikkelen in de planning. Dit schooljaar 
gaan de leerkrachten van Unit 1 kijken of de huidige methode voor het leren lezen in groep 3 nog 
steeds voldoet aan de wensen van ons onderwijs. Het is goed mogelijk dat er gedurende het 
schooljaar gekozen wordt voor een andere aanpak, die beter past bij ons onderwijs en de 
verschillen tussen kinderen. Dit schooljaar werken we gewoon op de manier zoals we dat de 
afgelopen jaren hebben gedaan.  
Ook gaan we het werken met portfolio’s in Unit 3 onder de loep nemen. We gaan kijken hoe we het 
voor elkaar kunnen krijgen dat de leerlingen van Unit 3 meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen 
in het ontwikkelen van hun portfolio.  
De leerlingen van groep 8 gaan dit jaar ook werken met onze nieuwe rekenmethode. Vorig 
schooljaar zijn we met deze methode gestart in de groepen 3 t/m 7. Nu is ook groep 8 aan de beurt. 
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.  
Achter onze school wordt de komende maanden het plantsoen opgeknapt. De werkzaamheden zijn 
volop aan de gang. Het zal nog wel even duren voordat we weer gebruik kunnen maken van het 
park tijdens het buitenspelen. Als het park klaar is, dan zal het op een feestelijke manier worden 
geopend.  
Tijdens dit schooljaar zullen we u zo goed mogelijk informeren over allerlei zaken die belangrijk zijn. 
Voor nu wenst het team van IKC Stella Nova u een fijn schooljaar toe! 
 

Veiligheid op de parkeerplaats 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we graag uw aandacht vragen voor een belangrijk 
punt in onze schoolomgeving, namelijk de veiligheid rondom de parkeerplaats voor onze 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, zeker nu het park voor fietsverkeer is afgesloten.  
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!  
 
Mogen wij ons even voorstellen? 
Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met 2 nieuwe gezichten in Unit 1; juffrouw Daniëlle 
en juffrouw Yvette. Hieronder stellen zij zich aan u voor: 
 

Juffrouw Daniëlle 
Mijn naam is Danielle Deurloo en ik woon in Zoetermeer. Dit schooljaar ben ik als leerkrach t 
gestart bij IKC Stella Nova in Unit 1. Ik werk inmiddels 7 jaar als leerkracht, waarvan de meeste 
tijd met kleuters. Ik geef drie dagen in de week les, op maandag, donderdag en vrijdag en de 
overige dagen ben ik werkzaam binnen het bedrijf van mijn echtgenoot. In mijn vrije tijd ga ik 
graag naar de film, het theater of een lekker hapje eten. Mocht je nog meer van me willen 
weten, loop dan gerust een keertje bij me langs in Unit 1. Ik heb veel zin in komend schooljaar 
en samen gaan we er een fijn en goed jaar van maken. Groetjes Daniëlle. 
 

Juffrouw Yvette 
Mijn naam is Yvette, onderwijsassistent en kom het team van IKC Stella Nova versterken. Ik ben 
gehuwd en ik woon in Zoetermeer. Ik ben al jaren werkzaam op de basisschool. Ik vind het leuk en 
interessant om kinderen iets te leren. Ik heb al kennis gemaakt met enkele ouders van de school. U 
kunt mij vinden in Unit 1. Groetjes Yvette. 
 
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 4 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, wordt er op dinsdag 4 september een informatieavond gehouden voor de ouders / 
verzorgers van Unit 1. De informatieavond voor ouders van Unit 1 begint om 19.00 uur. De leer-
krachten geven u op deze avond informatie over het werken in Unit 1 en u krijgt de gelegenheid om 
vragen te stellen. Het is daarom belangrijk dat u op deze avond aanwezig probeert te zijn!  
 

Informatieavond Unit 2 op donderdag 6 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 6 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 6 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 informatieavond informatie gegeven over het Voortgezet 
Onderwijs. U krijgt informatie over de verschillende onderwijstypen en de middelbare scholen in 
Zoetermeer. Ook 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 
Binnenkort krijgen de leerlingen een telefoonformulier mee naar huis. 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! 
U krijgt dit schooljaar ook voor het eerst een toestemmingsformulier van ons. Vanwege de nieuwe 
privacywet zijn wij verplicht om elk schooljaar toestemming aan u te vragen over een aantal zaken. 
Hiervoor hebben wij een formulier ontwikkeld. Wilt u ook dit formulier invullen en zo snel mogelijk bij 
ons inleveren? Alvast bedankt! 
 
Studiedagen en vakantierooster  
Ook dit schooljaar staat weer een aantal studiedag ingepland. Hieronder kunt u ze vinden:  
 
Donderdag 27 september 2018   Studiedag groep 1 t/m 8 Alle leerlingen vrij! 

Woensdag 7 november 2018  Studiedag groep 1 t/m 8 Alle leerlingen vrij! 

Donderdag 6 december 2018 Studiedag groep 1 t/m 8 Alle leerlingen vrij! 

Maandag 21 januari 2019 Studiedag groep 1 t/m 8 Alle leerlingen vrij! 

Vrijdag 22 februari 2019    Studiedag groep 1 t/m 8 Alle leerlingen vrij! 

Dinsdag 11 juni 2019 Studiedag groep 1 t/m 8 Alle leerlingen vrij! 

Maandag 1 juli 2019 Studiedag groep 1 t/m 8 Alle leerlingen vrij! 
 

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. 
 

Staking woensdag 12 september 
Woensdag 12 september wordt er gestaakt door de leerkrachten van de provincies Zuid-Holland en 
Zeeland. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de staking. De leerkrachten 
van IKC Stella Nova moeten voor maandag 3 september bij de directie aangeven of zij meedoen 
met deze staking. De kans is groot dat de leerkrachten mee zullen doen met de staking en dat de 
school deze dag gesloten wordt. Zorg dus alvast voor opvang voor deze dag.  
Net als de vorige keer is het mogelijk om uw kind(eren) deze dag op te laten vangen door onze 
BSO. Hieraan zijn echter wel kosten aan verbonden. Mocht u van onze opvang gebruik willen 
maken, dan kunt u contact opnemen met Angelique via angelique.bekooy@partou.nl. We laten u   
zo snel mogelijk weten of de school op woensdag 12 september open of gesloten is! 
 
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 woensdag geeft zij gymles aan 
de groepen 3 t/m 8 gymles. 
 
Dinsdag:     Woensdag: 
12.45 - 13.30 uur Groep 4       8.30 -   9.15 uur Groep 5  
13.45 - 14.30 uur Groep 3     9.15 - 10.00 uur Groep 4  

10.00 - 10.45 uur Groep 3  
10.45 - 11.30 uur Groep 6  
11.30 - 12.15 uur Groep 7/8  
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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.  
 
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! 
 

Schoonmaakouders gezocht 
We zijn op zoek naar ouders die eens in de zoveel tijd de bankjes in de kringen kunnen schoon-
maken. Hiervoor zal bij elke Unit een lijst gehangen worden, waarop u kunt intekenen. Vele handen 
maken licht werk, dus geef u op! 
 

Kidsdance 
Sinds februari is dansstudio Jessica Dansen gestart met KidsDance. De les waar zij mee kort 
geleden mee gestart zijn, is voor kinderen van 2 t/m 5 jaar. Deze les is op zaterdag van 9.30 uur tot 
10.00 uur. Dit is een half uur dansen, springen en swingen op de oude kinderhits en uiteraard de 
kindermuziek van nu.  
Ook gaan zij per 1 september starten met een les voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. Deze les zal 
plaatsvinden van 10.15 uur tot 10.45 uur. Hier wordt uiteraard ook gedanst, gesprongen en 
geswingd. Maar ook worden de eerste basisstapjes van het stijldansen behandeld. Wanneer de 
lessen in september weer gaan starten hopen wij natuurlijk weer op een gezellig seizoen met veel 
enthousiaste kids. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met dansstudio Jessica Dansen: 
info@stijldanseninzoetermeer.nl. Het adres is Gaardedreef 185 in Seghwaert. 
 

Chillen kun je leren en kids yoga  
In de bijlagen bij de Nieuwsbrief vindt u informatie over twee activiteiten die door yogaschool Macsy 
worden aangeboden. De ene cursus is ‘chillen kun je leren’ en de andere cursus is ‘kids yoga’. In de 
bijlagen kunt u lezen voor welke leeftijden deze cursussen zijn en hoe u uw kind(eren) hiervoor kunt 
opgeven. 
 
Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen in Unit 1  
Na de zomervakantie zijn er 12 nieuwe leerlingen gestart in Unit 1. Jayden, Zoija, Boaz, Bram, 
Jochem, Mason, Armin, Nikki, Luuk, Mila, Ryan en Tim. Tim is gestart in groep 3, hij komt van de 
Paulusschool en is het broertje van Naomi uit groep 5. 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; Familie en letter van de week; de letter -b  
Het eerste thema van het nieuwe schooljaar is het thema ‘Familie’. De instructies die de leerlingen 
krijgen en de werkjes die ze maken hebben met het thema te maken. Een aantal leerlingen heeft al 
een foto van hun gezin mee naar school genomen. Als u dat nog niet heeft gedaan, wilt u dat dan 
alsnog doen? Dat is wel zo leuk voor uw kind(eren). De ruimte tussen de kringen van juffrouw 
Manouk en juffrouw Hanneke is een babyhoek geworden, waar de leerlingen ‘vader en moeder’ 
kunnen spelen en baby’s kunnen verzorgen. We wensen de leerlingen veel leerplezier toe bij dit 
leuke thema.  
De letter van de week die bij het nieuwe thema hoort is de letter -b van ‘baby’. De leerlingen van 
groep 1 en 2 leren gedurende het schooljaar spelenderwijs een aantal letters. Dit is bedoeld als 
voorbereiding op het leren lezen. Bij elk nieuw thema hoort een nieuwe letter van de week! 
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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 komen juffrouw Naomi en juffrouw Miranda stage lopen in Unit 1. Ze worden begeleid 
door de leerkrachten van Unit 1. Juffrouw Naomi volgt de opleiding onderwijsassistent en loopt op 
maandag en dinsdag stage. Zij loopt dan ook stage bij onze BSO. Juffrouw Miranda komt op 
donderdag stage lopen. Zij zit in het 2e jaar van de PABO. We wensen juffrouw Naomi en juffrouw 
Miranda veel (leer)plezier op onze school toe!  
 

Nieuws uit Unit 2  
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!  
 

Stagiaire in Unit 2 
Het eerste deel van dit schooljaar zal juffrouw Yara stage lopen in Unit 2. Juffrouw Yara is net 
begonnen met de PABO en loopt stage op dinsdag. Juffrouw Yara wordt begeleid door de 
leerkrachten van Unit 2. We wensen haar veel (leer)plezier op onze school toe!  
 
Groep 5: Erfgoedles 
De leerlingen van groep 5 krijgen op maandag 3 september een erfgoedles. Welke verhalen kun je 
vertellen over dingen die zijn ‘weggegooid’? Is het wel echt afval of vertellen een snorrebotje en een 
patatbakje een verhaal over het leven van mensen van vroeger en nu in Zoetermeer? De leerlingen 
doen, net als archeologen, zelf onderzoek en ontdekken dat afval een schat aan informatie bevat. 
De museumdocent maakt samen met de leerlingen aan de hand van het afval een tijdlijn van 
kinderen uit vijf verschillende tijden. Ze maken kennis met Tibbe die rond het jaar 1000 aan de rand 
van het Soetermeerse Meer leeft, met Otte die rond 1400 kasteel Palenstein als huis heeft, met 
Bernardus, een boerenzoon uit 1900, met Sandra die in de jaren ‘60 naar een flat verhuist en met 
Mees en Yamila, die naast elkaar in Oosterheem wonen en dezelfde leeftijd hebben als de 
leerlingen. Samen met deze kinderen maken de leerlingen een tijdreis door Zoetermeer. 
 

Groep 5: Start Schooltuinlessen  
Begin september start het nieuwe Schooltuinseizoen. De ouders van groep 5 krijgen hierover 
binnenkort meer informatie. 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.  
 

Nieuws uit Unit 3  
Agenda voor afspraken  
Op de witte ronde tafel bij de lift 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 meester Wouter LIO stage lopen in Unit 3. Meester Wouter zal dit schooljaar de 
PABO afronden. Hij wordt begeleid door de leerkrachten van Unit 3. Meester Wouter loopt stage op 
dinsdag. We wensen hem veel (leer)plezier op onze school toe!  
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Groep 7 en 8: Schoolkamp van maandag 24 september t/m woensdag 26 september  
Van maandag 24 t/m vrijdag 26 september gaan de leerlingen van groep 7 en 8 op kamp. Ook dit 
jaar verblijven zij in Lunteren bij verblijf ‘De Wildwal’. We zijn druk bezig om te kijken welke bege-
leiders er mee gaan op kamp. In ieder geval zal meester Gerard mee op kamp gaan. Op woensdag 
26 september gaan de leerlingen en begeleiders naar de Efteling. Rond 18.00 uur rijden zij weer 
terug naar school! We verwachten dat zij, afhankelijk van het verkeer, tussen 19.00 en 19.30 uur op 
school zullen aankomen. 
 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 29 augustus 2018 Nieuwsbrief 1 

Donderdag 30 augustus 2018 8.00 uur Schoolbezoek uit Boskoop 
 

Vrijdag 31 augustus 2018 Meester Eelco afwezig 

Maandag 3 september 2018 Erfgoedles groep 5 

Dinsdag 4 september 2018 19.00 uur Informatieavond Unit 1 (groep 1 t/m 3) 

Woensdag 5 september 2018  

Donderdag 6 september 2018 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 groep 8 over V.O. 

Vrijdag 7 september 2018  

Maandag 10 september 2018  

Dinsdag 11 september 2018 15.15 uur Teamoverleg 

Woensdag 12 september 2018 Staking; de school is gesloten? 

Donderdag 13 september 2018 Meester Eelco afwezig 
9.00 uur Schoolbezoek uit Deurne 

Vrijdag 14 september 2018 10.00 uur Schoolbezoek uit Den Haag 

Maandag 17 september 2018 19.30 uur IKC vergadering 

Dinsdag 18 september 2018  

Woensdag 19 september 2018 9.00 uur Schoolbezoek uit Druten 

Donderdag 20 september 2018 Schoolfotograaf  

Vrijdag 21 september 2018 Schoolfotograaf  

Maandag 24 september 2018 Groep 7 en 8 op kamp 

Dinsdag 25 september 2018 Groep 7 en 8 op kamp 
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg 

Woensdag 26 september 2018 Groep 7 en 8 op kamp 

Donderdag 27 september 2018 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 28 september 2018 Juffrouw Hester afwezig 
11.00 uur Maandviering 

Maandag 1 oktober 2018 15.15 uur Teamoverleg 

Dinsdag 2 oktober 2018 19.30 uur Teamavond opvang en school 

Woensdag 3 oktober 2018 Nieuwsbrief 2 

Donderdag 4 oktober 2018  

Vrijdag 5 oktober 2018 Dag van de leerkracht 
Meester Eelco afwezig  

 


