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Algemeen 
 

 
Augustus 2020 
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.   
In de afgelopen weken hebben we een heleboel nieuwe sterren op IKC Stella Nova mogen    
verwelkomen, 15 kinderen bij de opvang en BSO en 10 kinderen op school. We hopen dat al     
deze kinderen en hun ouders een leuke en fijne tijd zullen hebben op IKC Stella Nova! 
 

Donderdag 1 oktober 2020: Studiedag 
Op donderdag 1 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 2 oktober 2020: Fotograaf bij IKC Stella Nova! 
Op vrijdag 2 oktober komt de fotograaf foto’s maken op IKC Stella Nova. We organiseren het dit jaar 
op dezelfde manier als afgelopen schooljaar, dus let goed op! Op vrijdag worden er groepsfoto’s en 
individuele foto’s gemaakt van de kinderen die op IKC Stella Nova zitten. Op zaterdag 3 oktober 
krijgt u de kans om foto’s te laten maken samen met broertjes en zusjes of met uw gezin. Deze 
foto’s worden gemaakt op twee plekken in ons gebouw. Binnenkort krijgt u 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 
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. 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 



 
 

 

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!  
  



 
 

 

Opvang 
 
  

 
Unit 0 
Personeel 
 

Kayleigh 
Op 21 juli is Kayleigh haar dochter Romee geboren. Alles is voorspoedig verlopen. Ondertussen zijn 
er al een paar collega’s op bezoek geweest en mochten we kennis maken met Romee. Kayleigh 
heeft tot half oktober zwangerschapsverlof en neemt daarna nog vakantie op. Ze start begin 
november weer met werken. We kijken uit naar haar terugkomst. 
 

Myrthe komt stage lopen 
Hallo iedereen, 
 

Mijn naam is Myrthe van der Salm. Ik ben 18 jaar  
oud en volg de opleiding pedagogisch medewerker  
kinderopvang. Ik zit in het tweede leerjaar van mijn  
opleiding. Ik kom stage bij jullie lopen vanaf 31  
augustus 2020 tot 9 juli 2021 op peutergroep1 op  
maandag en dinsdag. In mijn vrije tijd vind ik het  
erg leuk om leuke dingen te doen met mijn vrienden  
en familie. Als bijbaan werk ik in de supermarkt, daar  
ben ik kassière. Ik kijk er naar uit om deel te maken  
van de groep en om alle kinderen en ouders te leren  
kennen! Groetjes Myrthe 
 

GGD 
Op 21 juli 2020 is er bij ons een inspecteur van de GGD langs geweest. Dit is een jaarlijks terug-
komend onderzoek om de kwaliteit van onze opvang te controleren. Aan de hand van dit onderzoek 
heeft de inspecteur een inspectierapport opgesteld voor zowel KDV als BSO Tijdens het onderzoek 
is geconstateerd dat wij ook dit jaar aan alle eisen voldoen! Wij zijn hier ontzettend trots op en zullen 
er alles aan doen om ook in de toekomst de kwaliteit te waarborgen. 
 

Oudercommissie 
Wij zijn op zoek naar nieuw leden voor onze oudercommissie op unit 0 en BSO. Vindt u het leuk om 
mee te denken en om mee te praten over onderwerpen die binnen onze organisatie spelen? Twijfel 
niet en meldt u aan bij Angelique via angelique.bekooy@partou.nl. U kunt ook eerst een keer mee 
komen vergaderen om daarna te beslissen of dit bij u past. 
 

Extra dagen 
Op dit moment kunnen we weinig extra dagen goedkeuren en leggen u graag uit waarom dat is. 
Ook onze medewerkers krijgen met regelmaat Corona-gerelateerde klachten. Hierdoor zijn ze 
verplicht thuis te blijven. Dit kan leiden tot tekort aan personeel. Hierdoor kan het voorkomen dat er 
geen extra kinderen kunnen worden aangenomen. Dit vinden we erg vervelend en proberen met u 
mee te denken aan een oplossing. Het kan zijn dat uw kind niet in zijn eigen stamgroep kan spelen, 
maar eventueel wel op een andere groep. In de app kunt u zien of wij dit hebben aangeboden en 
kunt akkoord gaan met deze optie. 
 

Fotograaf 
Prik 1 oktober alvast in uw agenda, want de fotograaf komt die dag langs om weer mooie foto’s te 
maken van uw kind. U wordt binnenkort nader geïnformeerd. 
 

  



 
 

 

KDV 
Dag van de Pedagogisch Medewerker 

Op donderdag 17 september is het weer de dag van de pedagogisch 
medewerker. Onze medewerkers verdienen een groot compliment. 
Dagelijks helpen zij kinderen groeien en beleven de kinderen bij hen 
een fijne tijd. Samen spelen met vriendjes en vriendinnetjes kan altijd, 
hoe klein ze ook zijn. Op avontuur met de grote -kinderen of yoga-
oefeningen doen met de kleintjes, ze draaien hun hand er niet voor 
om. Daarom organiseren wij op de dag van de pedagogisch 
medewerker een feestje voor de medewerkers en de kinderen. 
Iedereen mag dan verkleed komen op het KDV! 

 

 
Wijziging leeftijd peuter 2 
In overleg met de oudercommissie is de leeftijd van peuter 2 verlaagd van 2 naar 1,5 jaar. Op deze 
manier kunnen wij de doorstroom van baby’s naar peuters op het gehele dagverblijf optimaler 
plannen en creëren we ruimte voor nieuwe baby’tjes, en voor al broertjes en zusjes die geboren 
gaan worden in de toekomst. Vanaf de start van peuter 2 in november 2018 zijn was de leeftijd van 
deze groep ook 1,5 tot 4 jaar. Dit ging destijds ook heel goed. Als kinderen over gaan naar de 
peutergroep gaan de kinderen altijd voor die tijd wennen op wennen op hun nieuwe groep. Dit gaat 
in overleg met u als ouder. Ook vind er een overgangsgesprek plaatst om u op de hoogte te 
brengen van de veranderingen in de nieuwe groep en kunt u al u vragen stellen. De baby’s stromen 
op dit moment tussen de 20 en 24 maanden door. U krijgt van ons tijdig bericht wanneer u kindjes 
de overstap gaat maken. 
 

Nieuwe kinderen 
Wij willen Sven op babygroep 2 welkom heten. Op babygroep 1 heten wij Tess, Veerle, Semih en 
Lilly van harte welkom. Op peuter 1 heten we Kaira van harte welkom. Op peuter 2 heten we Julian 
van harte welkom. Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons. 
 

Thema taalontwikkeling 
Een nieuw schooljaar betekent een nieuw thema. Ook wij op Unit 0 beginnen met een nieuw thema. 
Het thema staat in de teken van IK, wie ben ik? Dit gaan we uitzoeken door middel van allerlei 
activiteiten. We gaan lezen en benoemen. We gaan weer mooie knutselen maken en een hoop 
muziek. Gaande weg zullen we ontdekken wie we zijn. We hebben er zin. 
 

Halen en brengen 
Misschien bent u inmiddels al gewend geraakt aan de manier waarop uw kind(eren) brengt en ook 
weer ophaalt. Toch merken we steeds vaker dat ouders de ingang tevens als uitgang gebruiken. Wij 
willen u vragen om hier op te letten. U brengt uw kind via de ingang binnen en verlaat het plein via 
de uitgang. Wij willen u nogmaals vragen om het plein niet te betreden als de kinderen buiten 
spelen. Alleen op deze manier komt u zo min mogelijk in aanmerking met andere ouders. Wij vinden 
het belangrijk om uw en onze veiligheid te waarborgen. 
 

Mandjes 
Het zonnetje is weg. De dagen worden weer donkerder en het wordt steeds kouder. We willen u 
daarom vragen om te kijken of uw kind geschikte kleding en of het juiste maat in zijn/haar mandje 
heeft. 
 
  



 
 

 

BSO 
Welkom 
Wij heten op groep oranje Féline welkom! Op groep paars heten wij Wessel, Maxime, Lucas, 
Dytiano, Sofie én Tim welkom en op groep blauw verwelkomen wij Sera! Ook Flinn en Jaylen 
mogen zich echte blauwe sterren noemen nadat zij de overstap van groep oranje en geel hebben 
gemaakt! 
 

Zomervakantie 
Wat was het een warme zomervakantie, warm maar zeker leuk! We hebben met water gespeeld, 
een extra modderdag gehouden, films gekeken, geknutseld en niet te vergeten, in het circus 
gespeeld en dit afgesloten met een echte circusshow! Ondanks de weinig mogelijkheden met uitjes 
hebben we toch één uitje kunnen houden; met z’n allen naar de kinderboerderij! Spelen in de 
speeltuin en het aaien van de boerderij dieren. Stella Zonnestraal was onze gast deze zomer-
vakantie. Het was ontzettend gezellig om Stella bij ons te verwelkomen! Wie weet komt Stella in de 
volgende vakantie wel terug! Het warme weer weerhield ons er niet van om toch lekker naar buiten 
te gaan. Met flink wat water en een heerlijk zonnetje was het goed te doen! 
 

Ook dankzij de medewerking van de ouders hebben wij ervoor kunnen zorgen dat ook de zomer-
vakantie veilig en volgens de 1,5 meter regel is verlopen, dank daarvoor! Wij kijken terug op een 
gezellige zomervakantie en hebben zin in het nieuwe schooljaar! 
 

Thema 
De komende periode staat onze BSO in het teken van een thema, met deze keer; Wie ben ik? Rond 
dit thema zullen verschillende activiteiten plaatsvinden. Deze activiteiten zijn terug te vinden op ons 
activiteitenrooster! Wij kijken uit naar de activiteiten en hebben er ontzettend veel zin in. 
 

Bouchra 
Op dinsdag 8 september 2020 hebben wij juf Bouchra verrast met een feestje! Deze juf gaat 
namelijk trouwen. Wij wensen Bouchra ontzettend veel geluk in de toekomst en feliciteren haar met 
haar huwelijk. 
 

Filmfestival 
Omdat een bezoek aan de bioscoop er dit jaar niet in zit voor onze filmmakers, is er op dinsdag 22 
september 2020 een online première. Tijdens deze première is de uiteindelijke film te zien die de 
kinderen samen met 11 andere BSO’s hebben gemaakt en staan onze blauwe sterren in live 
verbinding met de livestream. Wij hebben er ontzettend veel zin in! 
 

Mededelingen 
Ook dit schooljaar moeten wij ons houden aan de huidige maatregelen. Dat betekent het volgende: 
- Kinderen worden gebracht en gehaald aan de achterzijde van het gebouw. 
- Ouders blijven buiten wachten. 
- Voor de actuele regels omtrent klachten etc. verwijzen wij u door naar het RIVM: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen  
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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 10 nieuwe sterren! En helaas hebben we ook  
nog steeds te maken met Coronamaatregelen waaraan we ons moeten houden, waardoor ouders 
niet de school in mogen. Ondanks dat willen we 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 daarin belangrijke informatie. 
Voor schooljaar 2020 – 2021 staan er weer een aantal ontwikkelingen in de planning. Nieuw is dat 
de leerlingen van groep 4 werken met een kiesboekje. Zij hebben al met een kiesboekje leren 
werken in groep 2 en 3. Hebben ze hun ‘verplichte’ opdrachten 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 en zetten we de leerlijn vanaf groep 2 door.   
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. Dit stond ook voor 
het afgelopen schooljaar op de planning. Het is toen vanwege Corona niet gelukt om hierin stappen 
te zetten. We zouden het leuk vinden als de leerlingen van Unit 3 meer verantwoordelijkheid krijgen 
en nemen in het ontwikkelen van hun portfolio en misschien een deel van hun portfolio digitaal gaan 
maken / opslaan. Mocht er iets aan het portfolio worden 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, dan 
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 Corine),      
2 nieuwe gezichten in Unit 2 (juffrouw Marieke en meester Mitchell) en 1 nieuw gezicht in Unit 3 
(juffrouw Liesbeth). Hieronder stellen zij zich aan u voor: 
 

Juffrouw Corine 
Sinds 2014 ben ik gediplomeerd onderwijsassistente en werk ik met veel 
plezier voor Unicoz. Dit schooljaar werk ik zowel voor Stella Nova (maandag 
in Unit 1) als voor de Paulusschool (dinsdag t/m donderdag).  
Overstappen vanuit een kantoorbaan naar het onderwijs was één van mijn 
beste beslissingen ooit! Iedere schooldag geniet ik volop van de kinderen en 
het samenwerken met collega’s. Helaas moeten wij op dit moment het 
persoonlijke contact met ouders missen. En dus wil ik mezelf graag via deze 
weg even kort aan u voorstellen.  

Ik woon samen met David in Benthuizen waar we een fijn huis hebben met een heerlijke tuin. Het 
Bentwoud ligt pal achter ons huis waar we vaak te vinden zijn voor een wandeling. Verder hou ik 
van muziek, lezen, series op Netflix, winkelen en zwemmen. 
Hoewel op dit moment sommige dingen niet mogelijk zijn om te ondernemen kijken wij graag naar 
wat er allemaal wel kan. Zo hebben wij deze zomer de toerist uitgehangen in eigen land en hebben 
genoten van veel plekken die wij nog nooit bezocht hadden. Wat is Nederland toch een prachtig 
land!  
Ik vind het ontzettend leuk om de jongste kleuters op de maandagen op weg te helpen om Stella 
Nova te leren kennen en hun stapje voor stapje wegwijs te mogen maken op deze mooie school!  
 

Hartelijke groet, Corine Jonkman, Unit 1, maandag  
 
 



 
 

 

Juffrouw Marieke 
Graag stel ik mij in deze nieuwsbrief even voor: Ik ben Marieke van der  
Zee. In augustus werd ik   35 jaar. In woon in Zoetermeer met mijn man.  
Samen hebben we 3 kinderen van 1, 5 en 7 jaar. Afgelopen 12 jaar ben  
ik werkzaam geweest op een andere school. Voor de zomer zag ik de  
vacature op Stella Nova en besloot ik te reageren! Ik heb onwijs veel zin  
in deze nieuwe uitdaging. 
Het is gek om u als ouder nog niet in school te kunnen ontmoeten. Ik  
probeer zoveel mogelijk om 14.45 uur bij de buitendeur te staan. Als u  
even kennis wil maken, spreekt u mij gerust aan! Hetzelfde geldt voor  
een korte vraag, daar maak ik graag tijd voor (buiten of telefonisch). 
 

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten op het plein, per mail of telefonisch! Tot ziens! Groeten Marieke 
 

Meester Mitchell 
Bij deze stel ik mij middels de nieuwsbrief even voor. Ik ben Mitchell 
Burgmeijer en ben sinds september werkzaam Bij Stella Nova. Op maandag 
ben ik werkzaam in unit 1, en de andere weekdagen in unit 2. Op dinsdag en 
woensdag in basisgroep 3, donderdag & vrijdag in basisgroep 2. Voordat ik 
het team van Stella Nova kwam versterken werkte ik op SBO Horizon, ook in 
Zoetermeer. Ik ben 30 jaar en woon samen met mijn vriendin in Leiden. Als 
hobby’s wil ik graag lezen, koken of lekker op de bank hangen, samen met 
mijn drie katten. Waar je me ‘s nachts voor wakker kan maken is een lekkere 
kom curry, maar voor de meeste andere dingen liever niet. Wat is het fijnst 
aan het werk als leerkracht? Werken met de kinderen en ze dingen leren! Niet 
fijn? Vroeg opstaan, dus ‘s ochtends het liefst rustig aan, eerst tijd voor koffie. 
Zijn er vragen of andere dingen, schroom niet om te mailen op 
mitchell.burgmeijer@ikcstellanova.unicoz.nl 

 

Juffrouw Liesbeth 
 

Ik ben Liesbeth Visser-Verwiel. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen in  
de leeftijd van 13, 15 en 18 jaar (inmiddels dus al op het middelbaar  
en hoger onderwijs). Na 20 jaar als zelfstandige in de zorg gewerkt te  
hebben, heb ik een paar jaar geleden een switch gemaakt naar het  
onderwijs. Inmiddels heb ik (na mijn stage afgelopen jaar) mijn  
diploma ‘leraarondersteuner’ gehaald en zal ik met veel plezier Unit 3  
gaan ondersteunen. 
  

Tot ziens! Groeten Liesbeth 
 
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! 
 

Denkt u aan het inleveren van 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 van groep 3 mogen hun portfolio thuis houden. Zij krijgen 
een nieuw portfolio dat zij kunnen gaan vullen met producten uit Unit 2. Alvast bedankt! 
  



 
 

 

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. Omdat het grote bestan-
den zijn, kan het zijn dat de documenten in aparte mails aan u verzonden worden. De documenten 
worden ook op onze website geplaatst. De data van studiedagen en vakanties staan ook op onze 
website. In de activiteiten-kalender op onze website staan de bijzondere activiteiten vermeld. Deze 
proberen we zo goed mogelijk bij te houden, zodat u op tijd de juiste informatie kunt vinden.  
 

In de informatiebrief van vorige week stonden onze studiedagen vermeld. Omdat de studiedag in 
november verkeerd vermeld stond, staan de studiedagen hieronder nog een keer voor u op een rij: 
 

Donderdag 1 oktober 2020   Alle leerlingen zijn vrij! 
Woensdag 4 november 2020  Alle leerlingen zijn vrij! 
Maandag 7 december 2020 
Maandag 4 januari 2021 
Vrijdag 19 februari 2021    

Alle leerlingen zijn vrij!  
Alle leerlingen zijn vrij!  
Alle leerlingen zijn vrij! 

Dinsdag 25 mei 2021 
Woensdag 30 juni 2021 

Alle leerlingen zijn vrij! 
Alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 16 juli 2021   Alle leerlingen zijn vrij! 
(in geval van calamiteiten wordt dit een gewone lesdag).  

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

We hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en sturen u binnenkort alle 
documenten van dit schooljaar op. 
  

Informatieavond groep 8 op donderdag 10 september om 19.00 uur 
Om 19.00 uur start de informatieavond voor de ouders van groep 8. De leerkrachten geven u op 
deze avond informatie 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!  
  

Gymrooster  
Ook dit schooljaar is er voor de leerlingen van groep 3 t/m 5 extra gym tijd ingeroosterd. Juffrouw 
Hanneke zal de gymlessen geven op dinsdag en woensdag gaan geven. Hieronder vindt u het 
gymrooster: 
 

  Dinsdag          Woensdag  
 

  8.30 -   9.15 uur Groep 7   8.30 -   9.15 uur Groep 5 
  9.15 - 10.00 uur Groep 8   9.15 - 10.00 uur Groep 4a 
10.15 - 11.00 uur Groep 6 10.00 - 10.45 uur Groep 4b 
11.00 - 11.45 uur Groep 5 10.45 - 11.30 uur Groep 3 
12.25 - 13.10 uur Groep 3 11.30 - 12.15 uur Groep 2 
13.10 - 13.55 uur Groep 4a   
13.55 - 14.40 uur Groep 4b   

 
 

De leerlingen van groep 1 gymmen in hun eigen speelzaal in onze school. De leerlingen van groep 
2 gymmen ook in onze eigen speelzaal, maar op woensdag gymmen zij in de grote gymzaal naast 
onze school.  
 

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. 
 

 
 
 
 
 

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


 
 

 

Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen in Unit 1  
Na de zomervakantie zijn er 10 nieuwe leerlingen gestart in Unit 1. Sedna, Rayan, Dytiano, Tim, 
Elisa, Sofie, Sepp, Maisie, Minte en Aiden. Rayan is het broertje van Djamila uit Unit 3, Dytiano is 
het broertje van Jaylina uit Unit 2, Sepp is het broertje van Anna Sofia uit Unit 2 en Maisie is het 
zusje van Joshua uit Unit 1 en Ruben uit Unit 2. Sedna en Aiden komen van de kinderopvang van 
IKC Stella Nova en Tim, Elisa, Sofie en Minte zijn nieuw bij ons op school. We wensen onze nieuwe 
leerlingen en hun ouders veel plezier toe op onze school! 
 

Belangrijke informatie in Powerpoint 
Omdat de informatieavond voor groep 1 en 2 niet doorgaat, krijgt u op donderdag 10 september een 
presentatie opgestuurd met daarin belangrijke informatie. Mocht u naar aanleiding van deze presen-
tatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar één van de leerkrachten van Unit 1. 
Thema; Dit ben ik  
Het eerste thema van het nieuwe schooljaar is het thema ‘Dit ben ik’. 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 consultatiebureau, waarin leerlingen ‘onder-
zoek naar zichzelf’ kunnen doen. We wensen de leerlingen veel leerplezier toe bij dit leuke thema.  
 

Stagiaire in Unit 1 
Dit schooljaar loopt meester Mitchell stage in Unit 1. Op de andere dagen werkt hij in Unit 2. 
Meester Mitchell wordt begeleid door de leerkrachten van Unit 1. Meester Mitchell heeft de opleiding 
leraarondersteuner afgerond en volgt nu de PABO. Hij loopt stage op maandag.  
 

Nieuws uit Unit 2  
Nieuwe leerling in Unit 2  
Na de zomervakantie is Diana bij ons op school begonnen. Diana zat op de Vijverburgh. Haar zusje 
Inaya zat al bij ons op school. We wensen Diana een fijne tijd toe op IKC Stella Nova! 
 

Belangrijke informatie in Powerpoint 
Omdat de informatieavond voor groep 4 en 5 niet doorgaat, krijgt u op donderdag 10 september een 
presentatie opgestuurd met daarin belangrijke informatie. De ouders van groep 3 krijgen de presen-
tatie opgestuurd die tijdens de informatieavond van dinsdag 8 september te zien is geweest. Mocht 
u naar aanleiding van deze presentatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar één van de 
leerkrachten van Unit 2. 
 

Groep 5: Start Schooltuinlessen  
Op donderdag 10 september start het nieuwe Schooltuinseizoen. De ouders van groep 5 krijgen 
hierover informatie in een aparte nieuwsbrief. De leerlingen van groep 5 zullen elke donderdag-
middag samen met meester Filemon 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  
Belangrijke informatie in Powerpoint 
Omdat de informatieavond voor groep 6 en 7 niet doorgaat, krijgt u op donderdag 10 september een 
presentatie opgestuurd met daarin belangrijke informatie. De ouders van groep 8 krijgen de presen-
tatie opgestuurd van de informatieavond op donderdag 10 september. Mocht u naar aanleiding van 
deze presentatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar één van de leerkrachten van Unit 2. 
 

Groep 8 op kamp 
Van woensdag 23 t/m vrijdag 25 september gaan de leerlingen van groep 8 op kamp. Zij vertrekken 
woensdagochtend met de bus naar kampverblijf ‘De wildwal’ in Lunteren. Onderweg maken de 
leerlingen een tussenstop bij het Nationaal Militair Museum in Soest. Op donderdag blijven de 
leerlingen in de buurt van het kampverblijf en op vrijdag gaan de leerlingen naar De Efteling. De 
begeleiding van het kamp bestaat dit keer uit juffrouw Manouk, juffrouw Laura en juffrouw Hanneke 
D. Op woensdag, donderdag en vrijdag zullen meester Filemon en juffrouw Liesbeth de groepen 6 
en 7 begeleiden. We wensen de leerlingen van groep 8 en de begeleiders veel plezier toe op kamp! 
 
  



 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 9 september 2020 Nieuwsbrief 1 

Donderdag 10 september 2020 Meester Eelco afwezig 
19.00 uur Informatieavond Schooladvies en V.O. (groep 8) 

Maandag 14 september 2020 Juffrouw Mirthe afwezig, juffrouw Yvette vervangt 
15.15 uur Teamoverleg 

Donderdag 17 september 2020 Meester Eelco afwezig 

Woensdag 23 september 2020 Groep 8 op kamp 
Meester Filemon in Unit 3 
Gymles wordt gegeven door een combinatiefunctionaris 

Donderdag 24 september 2020 Meester Eelco afwezig 
Groep 8 op kamp 

Vrijdag 25 september 2020 Groep 8 op kamp 
Meester Eelco in Unit 2 

Maandag 28 september 2020 19.30 uur IKC overleg (MR, OR & OC) 

Dinsdag 29 september 2020 Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren 

Donderdag 1 oktober 2020 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 2 oktober 2020 Schoolfotograaf 

Zaterdag 3 oktober 2020 Schoolfotograaf 

Dinsdag 6 oktober 2020 15.15 uur Teamoverleg 

Woensdag 7 oktober 2020 Nieuwsbrief 2 
Start Kinderboekenweek 

Donderdag 8 oktober 2020 Meester Eelco afwezig 

 


