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Algemeen 
 
 

Maandag 11 september 2017: Fotograaf bij IKC Stella Nova! 
Op maandag 11 september komt de fotograaf foto’s maken van alle kinderen op IKC Stella Nova. Er 
zullen drie fotografen zijn die de hele dag foto’s komen maken. Eén fotograaf zal de kinderen van 
Unit 0 fotograferen, de andere twee fotografen maken foto’s van de kinderen van Unit 1 en Unit 2. 
Er zullen ook foto’s gemaakt worden van broertjes en zusjes die op IKC Stella Nova zitten.  
 
BUSSOS (BuitenSchoolse Sport Op School aanbod) 
Vanaf deze week wordt er op vrijdagmiddag door de Combinatiefunctionarissen Sport van de ge-
meente Zoetermeer een sportactiviteit aangeboden. De kinderen van de BSO en leerlingen van IKC 
Stella Nova, de Paulusschool en de Wilhelminaschool kunnen meedoen aan het BUitenSchoolse 
Sport Op School aanbod. Na schooltijd kan er kosteloos worden meegedaan aan de sportactiviteit. 
De sportactiviteit start om 15.15 uur en vindt plaats in de gymzaal naast IKC Stella Nova. Om 17.00 
uur is de activiteit afgelopen. 
Leerlingen die mee willen doen, kunnen zich (zonder zich hiervoor op te geven) op de eerder ge-
noemde tijd melden in de gymzaal. De sportactiviteit vindt plaats onder begeleiding van de combi-
natiefunctionarissen. Deze activiteit is geen schoolactiviteit, dus u moet er zelf voor zorgen dat uw 
kind op de juiste tijd aanwezig is en wordt opgehaald. 
 
           

Opvang 
 
  

Personeel 
 
Unit 0 
Carola bouwt na haar zwangerschapsverlof weer langzaam haar uurtjes op. Binnenkort zult u haar 
weer vaker op Stella Nova zien, omdat ze ook weer op de groep mee gaat draaien. Van 18 septem-
ber t/m  15 oktober is Claudia vrij. Marjolijn is vrij van 18 september  t/m 1 oktober.  
 
Stagiaires  
Vorige week zijn er twee stagiaires begonnen op unit 0. Lisanne bij de peutergroep op maandag en 
dinsdag en Ruendalyn op woensdag en donderdag bij de baby's. Op de BSO start er van af volgen-
de week een stagiaire. Haar naam is Rianne. Haar stage dagen zijn dinsdag en woensdag. Op de 
tussendeur heeft u de voorstelstukjes al kunnen lezen. 
 
Vacatures op de BSO 
Op dit moment hebben wij nog een tweetal vacatures uit staan voor onze BSO. We hebben een 
leuke nieuwe collega gevonden voor de BSO. Haar Naam is Sharissa. Volgende week wordt 
bekend wanneer ze bij ons kan gaan starten. Wij brengen u dan op de hoogte. 
  
  
 

Nieuwsbrief 



 
 

 

Nieuwe kindjes  
Welkom Milan (babygroep), Milan ( peutergroep), Sedna, Amy, Haroen, Sven, Mehdi, Amina, 
Anouar, Lyad. Op de BSO zijn dat Sjors, Daantje, Jessie, Benzion, Gioia, Troy, Alicia, Mohammed, 
Kyra, Evan, Riley, Bo en Jelle. 
 
Groei unit 0  
De afgelopen weken hebben we veel nieuwe kindjes mogen verwelkomen. Steeds meer ouders zijn 
op zoek naar opvang en komen graag naar Stella Nova. In oktober zullen wij de tweede peutergroep 
open gaan stellen. Op dit moment zijn wij bezig met de groeps- en personeelsindeling. Als deze 
rond zijn, wordt u hier over geïnformeerd. 
In verband met de volle groepen, kunnen wij ook minder vaak akkoord gaan met ruil/extra dagen 
dan dat u van ons gewend was. Voor de maanden september en oktober, o.a. ook door vakanties 
van medewerkers is dit extra lastig. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
 
Activiteiten 
 
Buitenspelen 
Graag spelen we iedere dag buiten met de kinderen. In onze tuin valt van alles te ontdekken. Houdt 
u er rekening me dat de kleding van uw kind hierdoor viezer kan worden. 
 
Fotograaf maandag 11 september  
Voor unit 0 heeft u al een brief ontvangen. Bij deze nog even de foto tijden. 
 
·   7:45 -   9:00 uur  broers en zussen  
·   9:00 - 11:00 uur baby’s extra  
· 11:00 - 12:30 uur peuters extra  
 
Kinderboekenweek 
In deze week staan er weer leuke activiteiten op de planning. Op 4 oktober gaan we met de oudste 
peuters naar de Bibliotheek. U wordt hier via de mijn kind app nader over geïnformeerd. 
 
BSO sporten op vrijdag i.p.v. maandag 
De sportmiddag ziet u in het activiteitenrooster op maandag staan, dit moet de vrijdag zijn. De 
activiteit van vrijdag wordt naar de maandag omgeruild. We vinden het leuk dat de sportmiddag nu 
op een andere dag is.  
 
21 september is het weer de jaarlijkse dag van pedagogisch medewerker. 
 
BSO studiedagen 
Als uw contract dag op een studiedag valt dan mag uw kind komen spelen bij ons op de BSO. Is dit 
niet het geval dan kunt u in overleg met ons kijken of het afnemen van een extra dag bij ons moge-
lijk is. U kunt uw wensen bij de medewerkers kenbaar maken. De eerste studiedag is vrijdag 6 okto-
ber. Komt uw kind op vrijdag 6 oktober dan bent u vanaf 7.30 uur welkom bij ons. 
 
Mijn Kind app 
Op dit moment ondervinden we wat problemen met de app. Hierdoor lukt het niet om altijd een 
groepsverslag of andere belangrijke info te versturen. Onze afdeling ICT is druk op zoek naar een 
oplossing. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

 



 
 

 

Onderwijs 
 
 

De start van het nieuwe schooljaar… 

Twee en een halve week geleden 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 21 nieuwe sterren! 16 nieuwe 
leerlingen in Unit 1 en 5 nieuwe leerlingen in Unit 2. 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. Nieuw is dat de nieuwsbrief 1x in de maand zal verschijnen, steeds op de eerste 
woensdag van de maand. Leest u de nieuwsbrieven alstublieft goed door, zodat u van de informatie 
op de hoogte bent. Gedurende het schooljaar wordt u via de nieuwsbrief en via mail 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.  
Voor schooljaar 2017 – 2018 staan er weer een aantal ontwikkelen in de planning. Ook dit jaar 
werken we in Unit 1 en Unit 2 met portfolio’s en zullen er diverse producten in de portfolio’s gestopt 
worden. De producten die de leerlingen maken zijn bewijzen van de dingen die ze op school leren. 
Ook zullen er resultaten in een lijst komen te staan.  
We zijn dit schooljaar ook gestart met een nieuwe methode voor rekenen. De leerlingen van groep 3 
t/m 7 leren rekenen met de methode ‘Getal & Ruimte Junior’. De leerlingen van groep 8 blijven met 
de methode ‘Wereld in getallen’ werken. Het is voor hun lastig om in dit voor hun laatste schooljaar 
met een nieuwe methode te beginnen. In Unit 2 gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 thematisch 
werken aan het vak wereldoriëntatie. IKC Stella Nova is één van de 100 scholen die als pilot-school 
start met deze nieuwe methode. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek 
worden nu als 1 vak (geïntegreerd) gegeven. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 werken aan 
hetzelfde thema, natuurlijk wel op hun eigen niveau. Aan het einde van het thema maken de 
leerlingen een product dat in hun portfolio kan worden gedaan. 
 

Verbeteren veiligheid op de parkeerplaats 
We willen 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 parkeer-
plaats 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. We hebben 
de gemeente uitgenodigd om nogmaals mee te denken om de situatie te verbeteren. Er ligt namens 
IKC Stella Nova en de Wilhelminaschool een verzoek om van de drempel in het midden van de 
parkeerplaats een zebrapad te maken. Hierdoor hebben wandelaars voorrang en kunnen zij hopelijk 
veilig de parkeerplaats oversteken. We hopen dat ons verzoek wordt uitgevoerd.  
Daarnaast willen we 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!  
 
Schoolgids en Stella Nova ABC  
In de vakantie heeft de directie de Schoolgids en het Stella Nova ABC geüpdatet. Deze documen-
ten zijn bekeken door de MR en zullen binnenkort aan u worden gemaild. Ook worden de documen-
ten op onze website geplaatst. Doordat het grote bestanden zijn, kan het zijn dat de documenten in 
aparte mails aan u verzonden worden.  
Vorige week hebt u een mail met bijlage ontvangen met daarin belangrijke informatie over bijv. de 
studiedagen en vakanties. Deze informatie is ook 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 2 op donderdag 7 september  
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 7 september een informatieavond gehouden voor de ouders / 
verzorgers van Unit 2. De informatieavond van Unit 1 was afgelopen dinsdag. 
De informatieavond voor ouders van Unit 2 groep 4 t/m 6 begint om 19.00 uur. Om 20.00 uur start 
de informatieavond voor de ouders van Unit 2 groep 7 en 8. U bent welkom in de centrale ruimte 
van onze school. De leerkrachten 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!  
  
Studiedagen en vakantierooster  
Dit schooljaar zal het team een aantal studiedagen hebben. Vorige week hebt u een mail gekregen 
met daarin een bijlage waarin de studiedagen en andere belangrijke informatie vermeld staan. Om u 
nogmaals te laten weten op welke dagen de studiedagen gehouden worden, staat hieronder een 
lijst:  
 
Vrijdag 29 september 2017 

Vrijdag 6 oktober 2017   

Studieochtend Unit 1 

Studiedag groep 1 t/m 8 

Alle leerlingen van Unit 1 vrij!  

Alle leerlingen vrij! 

Woensdag 1 november 2017  Studiedag groep 1 t/m 8 Alle leerlingen vrij! 

Maandag 4 december 2017  Studiedag groep 1 t/m 8 Alle leerlingen vrij! 

Maandag 22 januari 2018  

Vrijdag 23 februari 2018   

Studiedag groep 1 t/m 8 

Studiedag groep 1 t/m 8 

Alle leerlingen vrij! 

Alle leerlingen vrij! 

Dinsdag 3 april 2018  Studiedag groep 1 t/m 8 Alle leerlingen vrij! 

Donderdag 7 juni 2018  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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ikcstellanova.nl/


 
 

 

Gymrooster  
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 krijgen de groepen   
3 t/m 8 gymles van meester Maarten. 
 
Dinsdag:     Woensdag: 
12.45 - 13.30 uur Groep 3       8.30 -   9.15 uur Groep 6/7  
13.45 - 14.30 uur Groep 4     9.15 - 10.00 uur Groep 8  

10.00 - 10.45 uur Groep 4  
10.45 - 11.30 uur Groep 5  
11.30 - 12.15 uur Groep 3  

 
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 telefoonformulieren en portfolio’s? 
Wilt u eraan denken om het telefoonformulier in te vullen en bij ons in te leveren? Wij doen de 
formulieren in onze groene map, zodat we u (of iemand anders) kunnen bellen als dat nodig is. Het 
is fijn als wij de juiste gegevens van u hebben. 
En 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! 
  
Een bericht van de Medezeggenschapsraad  
Maandag 28 augustus is de Medezeggenschapsraad voor het eerst dit schooljaar bij elkaar 
geweest. Het eerste gedeelte was samen met de oudercommissie van de opvang en de ouderraad. 
De activiteiten van het komende schooljaar zijn doorgesproken en besloten is om 2 keer per jaar 
een vergadering in deze samenstelling te houden om de gezamenlijke punten te bespreken. 
Daarna heeft de MR met de schooldirectie vergadert. Juf Manouk komt vanaf heden de personeels-
geleding versterken, we wensen haar veel succes. Helaas heeft Stephan aangegeven te stoppen 
als MR lid. Hij wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Met zijn afscheid ontstaat er een 
vacature in de oudergeleding van de MR. U ontvangt binnenkort een brief over de verkiezingen voor 
deze open plek.  
Met de directie is er gesproken over de speerpunten voor het schooljaar. Dat zijn de punten waar de 
school zich in gaat ontwikkelen. Tevens zijn de hoogte van de ouderbijdrage en het overblijfgeld in 
de vergadering vastgesteld. Het bedrag van vorig jaar (€ 30,- euro en € 30,- euro) blijft onveranderd. 
Ook is gesproken over de zichtbaarheid van de MR. De MR-leden zullen zich binnenkort aan u 
voorstellen op de website. Het is ook altijd mogelijk om het openbare gedeelte van de MR 
vergadering bij te wonen. Mocht u een vergadering willen bijwonen neem dan vooraf even contact 
op met één van de MR leden. 
 

Ouderraad zoekt penningmeester! 
Vanwege het vertrek van onze penningmeester zijn we dringend op zoek naar een opvolger. Vindt u 
het leuk om onze ouderraad te komen versterken en heeft u enige affiniteit of ervaring met financieel 
beheer dan zijn we op zoek naar u!  Het gaat om het opstellen van de jaarbegroting en het zorg 
dragen voor en administreren van betalingen. Daarnaast helpt en denkt u mee bij diverse activiteiten 
die op school worden georganiseerd (bv. Sint, Kerst, Pasen). De hoeveelheid werk valt mee en het 
is vooral erg leuk om op deze manier nog meer betrokken te zijn bij wat er zoal op school gebeurt. 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar vanderknijff@msn. Ook als u de ouderraad 
wilt versterken maar geen penningmeester wilt zijn bent u van harte welkom om te reageren! 
Hartelijke groet namens de ouderraad. 

 
 
 
 



 
 

 

Kind op maandag 
Bij Kind op maandag gaat het de komende periode over het thema ‘Als ik jou was…’. In deze 
periode lezen we met de leerlingen de verhalen over Jakob en Esau. De verhalen over Jakob en 
Esau zitten vol thema’s en vragen die voor kinderen herkenbaar zijn. Het gaat over jaloezie, over 
ruzie en bedrog, over angst en verdriet. Maar ook over liefde en vergeving. Door hierover met elkaar 
te praten, ervaren de leerlingen dat er meer is dan alleen je eigen perspectief, je eigen overtuiging-
en en je eigen emoties. 
 
Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen in Unit 1  
Na de zomervakantie zijn er 16 nieuwe leerlingen gestart in Unit 1. Isabell, Kyra, Tess, Jessie, 
Daantje, Evan, Riley, Bo, Shayen, Adam, Sjors, Anna Sofia, Benzion, Marinyo, Ilyas en Jasper. 
Yara, Jack en Daantje komen in wennen in Unit 1. 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; Dinosaurussen  
Het eerste thema van het nieuwe schooljaar is het thema ‘Dinosaurussen’. 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 Manouk is een ontdekhoek geworden, waar de leerlingen 
met dino’s kunnen spelen, boeken over dino’s kunnen bekijken en als echte archeologen dino’s 
kunnen opgraven. We wensen de leerlingen veel leerplezier toe bij dit leuke thema.  
 

Letter van de week; de letter -d  
De letter van de week die bij het nieuwe thema hoort is de letter -d van ‘dino’. 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! 
 

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 Rianne stage lopen in Unit 1. Juffrouw Rianne wordt begeleid door de 
leerkrachten van Unit 1 en is elke maandag in Unit 1 te vinden. We wensen juffrouw Rianne veel 
(leer)plezier op onze school toe!  
 
Nieuws uit Unit 2  
Nieuwe leerlingen in Unit 2  
Na de zomervakantie zijn er 5 nieuwe leerlingen gestart in Unit 2. Michaëla, Artur en Naomi zijn 
gestart in groep 4, Tobias en Amaya 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 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 Laura LIO stage lopen in Unit 2. Juffrouw Laura liep 
vorig schooljaar ook al stage bij IKC Stella Nova in Unit 2. Juffrouw Laura wordt begeleid door 
juffrouw Hester. We wensen juffrouw Laura 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.  
 

Groep 8: Schoolkamp van woensdag 27 september t/m vrijdag 29 september  
Van woensdag 27 t/m vrijdag 29 september gaan de leerlingen van groep 8 op kamp. Ook dit jaar 
verblijven zij in Lunteren bij verblijf ‘De Wildwal’. De leerlingen van groep 8 zullen begeleid worden 
door meester Gerard, juffrouw Manouk en meester Maarten. Op de dagen dat meester Gerard en 
juffrouw Manouk mee op kamp zijn, zullen zij vervangen worden door juffrouw Hanneke, juffrouw 
Rebecca en juffrouw Laura. Natuurlijk zijn ook juffrouw Hester en meester Filemon in Unit 2 te 
vinden. Op vrijdag 29 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. 
 

Oude kranten gezocht voor de creatieve lessen! 
Wij zijn op zoek naar oude kranten die we kunnen gebruiken bij de creatieve lessen. Heeft u oude 
kranten, lever ze dan in bij één van de leerkrachten van Unit 2. Alvast bedankt! 
 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 6 september 2017 Nieuwsbrief 1 

Donderdag 7 september 2017 Meester Eelco afwezig 
9.00 uur Schoolbezoek Beatrixschool uit Waddinxveen 
19.00 uur Informatieavond Unit 2 groep 4 t/m 6 
20.00 uur Informatieavond Unit 2 groep 7 en 8 

Vrijdag 8 september 2017  

Maandag 11 september 2017 Schoolfotograaf 

Dinsdag 12 september 2017  

Woensdag 13 september 2017  

Donderdag 14 september 2017 Meester Eelco afwezig 

Vrijdag 15 september 2017 Schoolbezoek Verus uit Woerden 

Maandag 18 september 2017 Meester Gerard afwezig, juffrouw Rebecca vervangt 

Dinsdag 19 september 2017 Meester Gerard afwezig, juffrouw Laura vervangt 
15.15 uur teamvergadering 

Woensdag 20 september 2017  

Donderdag 21 september 2017 Meester Eelco afwezig i.v.m. directie2daagse 
18.30 uur Teamavond medewerkers IKC Stella Nova 

Vrijdag 22 september 2017 Meester Eelco afwezig i.v.m. directie2daagse 
Maandviering 

Maandag 25 september 2017  

Dinsdag 26 september 2017  

Woensdag 27 september 2017 Groep 8 op kamp 

Donderdag 28 september 2017 Meester Eelco afwezig 
Groep 8 op kamp 
Schoolbezoek uit Den Bosch 

Vrijdag 29 september 2017 Studieochtend Unit 1: leerlingen van groep 1 t/m 3 zijn vrij! 
Groep 8 op kamp 

Maandag 2 oktober 2017  

Dinsdag 3 oktober 2017  

Woensdag 4 oktober 2017 Nieuwsbrief 2 
Start Kinderboekenweek 

Donderdag 5 oktober 2017 Meester Eelco afwezig 

Vrijdag 6 oktober 2017 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

 


